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 دمحم انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيعمجا هبحصو هلا ىلعو

 اهفرشو صئاصخب ةمألا هذه صخ ىلاعتو هناحبس هللا نإف .. دعب امأ

 ملو كراشم هيف اهكراشي ملف  ةقباسلا ممألا نع هب تدرفنا ام اهنم « ايازمب
 لامكلاب مهنع ةزيمتم اهنكلو « اهريغ هيف اهكراش ام اهنمو « سفانم اهسفاني
 اذه انعمج دقو « لئاضفلاو ايازملا لك :ىنبنت نيتدعاقلا نيتاه ىلعو « مامتلاو

 ىلاعتو هناحبس هللا نم برقلا هب وجرن ىذلا كرابملا رفسلا اذه ىف عوضوملا

 .هيلع مهثحو نيلماعلا ىلإ هبيرقتو ريخلا ىلإ ةوعدلا ىف ةكراشملاو هيدل ىفلزلاو
 لامكو ناميإلا نم ةمألا هذه ديصر لئاضفلاو ايازملا مأ ىه لب ةيزم لوأو

 .ىلاعت هللاب اهنيقي



 , مهم كيبثت »

 اهنم ةفيرشلا ثيداحألا نم ةريبك ةلمج باتكلا اذه ىف ءاج دق هنأ ملعا

 ىلع ًايرج اهانركذ دقو . هعاونأو فيعضلا نم كلذ ريغ اهنمو نسحلاو حيحصلا

 ىف ءاملعلا اهركذ ىتلا هطورشب  فيعضلا ثيدحلاب لمعلا ىف ءاملعلا ةدعاق
 ثيدحلا نأ وهو فيطللا لهنملا باتك ىف ًالصفم هانيب دقو . لوصألا بتك
 لئاضفلا ىف هب لمعلا زوجيو ؛ ماكحألاو دئاقعلا ىف هب لمعي ال فيعضلا

 ىف نإف الإو ةمئالا دنع دمتعملا وه اذهو « بقانملا ركذو بيهرتلاو بيغرتلاو
 ظفاحلا اهركذ - ًاطورش كلذل اولعج هب لمعلا اوزاجأ نيذلا نأ عم ًافالخ ةلأسملا

 : ىهو رجح نبا

 ١( مدقت امك ةيلمعلا لئاضفلا ىف نوكي نأ .

 نمو بذكلاب مهتملاو باذكلا هب درفنا امب لمعي الف هفعض ُدتشي ال نأ (؟

 .طايتحالا دقتعي لب هتوبث هب لمعلا دنع دقتعي ال نأ (4

 .بيرقتلا ىف ىوونلا مامإلا لئاضفلا ىف فيعضلا لوبق ىلع صن دقو اذه

 . خيشلاو « ةبخنلا حرش ىف ىنالقسعلا رجح نباو « هتيفلأ ىلع هحرش ىف ىقارعلاو
 نباو « بيردتلا ىف ىطويسلا ظفاحلاو « ىقارعلا ةيفلأ حرش ىف ىراصنألا ايركز
 ةبوجألا ىمست ةلاسر ىونكللا ةمالعللو « نيعبرألا ىلع هحرش ىف ىكملا رجح
 ىولع ديسلا دلاولا مامإلا ىديسلو « كلذ ىف ضيفتسم ثحب اهيف هل  ةلصافلا
 . فيعضلا ثيدحلا ماكحأ ىف ةصاخ ةلاسر - هللا همحر  ىكلاملا



 ناميالا نم ةيدمحملا ةمألا ديصر

 اهنأل كلذو ريبك هنم اهبيصنو ميظعف ناميإلا نم ةمألا هذه ديصر امأ
 قيرفت الب هللا هقلخ كلم لكبو هللا هلسرأ لوسر لكبو هللا هلزنأ باتك لكب نمؤت

 هر نم هيَلإ لزنأ امب لوسررلا نمآ : ىلاعت هللا لوق قادصم اذهو . دحأ نيب

 لس نم دحأ نيب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو للاب نمآ لك نونمؤملاو
 .< ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس اولاقو

 ىف اداقتعاو الوق ةيداقتعالا ةيناميإلا ةقيقحلا هذهب رارقإلاب انرمأ دقو

 ميهاربإ ىلإ لزنأ امو اَنيَلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوق > ىلاعتو هناحبس هلوق

 يتوأ امو ئسيعو ئسوم يتوأ امو طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو

 . « نوملسم هَل نحتو مهنم دَحَأ نيب قرقن ال مهَبر نم نويل

 نورفكيو ضعبب نونمؤي نيذلا نم انريغ نم ربكأ ناميإلا نم انديصرف

 نال هريغ ةميق نم ىلعا ةنزاوملا ىف ملسملا ةميق تناك ىنعملا اذهلو . ضعبب

 زجي ملو ةيباتكلاب جوزتي نأ ملسملل زاج انه نمو « ناميإلاب وه امنإ لضافتلا
 صقنأف هناميإ امأ « اهناميإب هنم لضفأ اهنأل ملسملا ريغب جوزتت نأ ةملسملل
 وأ ةينارصنلاب جوزت اذإ ملسملا نأ وهو بابلا اذه ىف رخآ ىنعم كانهو .اهنم
 ميظعتلاو مارتحالا عم هيلع ملسيو ىلصي اهنإف اهيبن تركذو ةيدوهيلاب
 تركذ اذإ اهنإف ىنارصن وأ ىدوهيب ةملسملا تجوزت اذإ ام فالخب « ميركتلاو .

 ىلع وأ اهجوز همتشي وأ هبسي نأ دعبي ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ًادمحم اهيبن
 . لوبقلاو اضرلا عقوم هنم عقي الو كلذب ىضري ال نأ لقألا



 ةمأللا هذه نيني لامك

 موصععملا ةداهشب ب نيقيلا نم اهظح رفو ىلاعت هللا نأ ةمألا هذه فرش نمو

 امم لضفأ نيقيلا نم ةّمأ تيطعأ ام :٠ لاق ذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ("0) ١ ىتمأ ؛ تيطعأ

 ةدهاجمو ىلاعت هتفرعمل اهرودص هب حرش ارون ةمأ بولق هللا المام يأ

 امم لضفأ ةنياعملاك مهل ةرخآلا ريصت ثيحب اهيلع ةماقتسالا ليبس ىلع مهسفنأ

 دقو دحاولا دعب دحاولا الإ كلذ اولاني مل نيلوألا نإف اهل ايواسم الو ىتمأ تيطعأ
 ىف مهامسو برقتلا ةياغ مهلزانم برقو بدأتلا ديزمب ةمألا هذه هناحبس هللا ابح

 هقفلا نم مهنأك ءايقتأ اراربأ ءاملع ءاملح ليجنإلا ىفو نمحرلا ةوفص ةاروتلا

 مهبولق نع ءاطغلا فشكنا هب ىذلا رونلا ةمألا هذه هتطعأ ىذلا لضفلاف ءايبنأ

 ام لدم دَحَأ ىتؤي نأ هللا ىده ىدهلا ّنِإ لق ١ ةنياعم مهل رومألا تراص ىتح

 قحو نيقيلا نيعو نيقيلا ملع : بتارم ثالث ىلع توافتي نيقيلاو :اولاق < متيتوأ

 دهاشي نأ نيقيلا نيعو . لالدتسالاو رظنلا قيرط نم ناك ام نيقيلا ملعف نيقيلا
 ةدش عم ةدهاشملاوه نيقيلا قحو نايع ةدهاشم تايئرملا دهاشي امك بويغلا

 جازتمالاو قاصتلالا

 كنقيتل كردص ىف دراوملا نالوج دنع كنوكس نيقيلاو :ىطقسلا ىرسلا لاق

 .ايضقم كنع دري الو كعفني ال اهنم كنزح نأ
 هذه ىلع اهب هللا ّْنم ىتلا ةماعلا صئاصخلا باتكلا اذه لوأ ىف ركذنسو

 .اهريغو ةيدبعتلا لامعألل ةيليصفتلا صئاصخلا كلذ دعب ركذن مث « ةمألا

 3 ىدنكلا دوعسم نب ديعس نع ميكحلا هاور )1(



 ةيدمحملا ةمألل ةماع صئاصخ

 1 صئاصخلا كلت لوأو

 رصالا عفر

 يذلا يَمَألا يبنلا لوسّرلا نوعبتي نيذَّلا 7 ىلاعت لاق نآرقلا صنب كلذو

 نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي ليجنإلاو ةاروتلا يف مهددع ابوتكم هنودجي

 مهرصإ مهنع عضو ثئاَحلا مهِيلع مرحي تالا مهل لحيو ركدملا

 . « مهيلع تناك يتلا لالغألاو

 كلذ ىنعمو كرحتلا ىلع ردقي الف ة هبحاص رصأي ىذلا لقثلا هلصأ رصإلاو

 ًاكيش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ةمألا هذه ىلع بجوي مل ىلاعت هللا نأ

 .. ممألا نم مهلبق نم ىلع كلذ ناك امك مهعرش نم هلعجي ملو مهتقاط قوف
 فيلاكتلاو ةبعصلا لامعألا نم ةلمجب اوفلك نيذلا الكم ليئارسإ ىنبك كلذو

 ىهو ) قانعألاب طيحت ىتلا ديدحلا قاوطأب نوكي ام هبشأ ىه ةقاشلا
 . ( لالغألا

 اهنمف ةريثك لاقثألاو لالغألا كلت

 ١ ةساجتلا عضوم عطق :

 ىفكي الو هرهطيل هعطقي نأ هيلع نإف مهدحأ بوث ةساجنلا تباصأ اذإف
 باتك موق ةطابس دنع لوبلا باب ) هحيحص ىف ىراخبلا هجرخأ امك هلسغ

 نم ناكولو ةساجنلا هتباصأ ام عطق بجي ناك هنأ مهضعب معز دقو ( ءوضولا

 : اهيفو دواد ىبأ ةياور رهاظ ىلع ادامتعا مسجلا
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 . « مهنم لوبلا هبصأ ام اوعطق مهدحأ دسج لوبلا باصأ اذإ اوناك

 . ( وبلا نم ءاربتسالا باب )
 دلجلاب دارملا نأب اذه ىبطرقلا لوأو « مهدحأ دلج : اهيفو ملسم ةياورو

 ىف ةحيرص ىراخبلا ةياورو ( ظفاحلا لاق ) اهنوسبلي اوناك ىتلا دولجلا دحاو
 هنإف ةمألا هذه امأ 70/١( حتفلا ىف اذك ) ىنعملاب هاور مهضعب لعلف بايثلا
 كلذ ناك ءاوس طقف لحملا لسغو ءاملا ةقارإ كلذ لثم ىف اهعرش ىف ىفكي

 . ةنسلا بتك هتلصف امك اندب وأ ابوث وأ ادجسم

 : ضئاحلا ةلكاؤم مدع -"؟

 ملو اهوطلاخي ملو اهولكاؤي مل مهيف ةأرملا تضاح اذإ اوناك دوهيلا نأ كلذو

 . ةدرفنم تيبلا ىف اهوكرتي لب دحاو تيب ىف اهونكاسي

 ١78 ريثك نبا ( دمحأو ملسم هاور ىذلا ) حيحصلا ثيدحلا ىف تبث
 برشملاو لكأملا ىف ضئاحلا ةرشاعم اهنيد ىف اهل حيبأ دقف ةمآلا هذه امأ

 .اطايتحا ةبكرلاو ةرسلا نيب امب عاتمتسالاو حاكنلا نع ىهنو ةبعجاضملاو
 . ( ملسم هاور حاكنلا الإ ءىش لك اوعنصا )

 هتينارون بناجب هتيرشبو ناسنإلا لويم مكحلا اذهب مالسإلا ىعار اذكهو

 ىقارلا جهنملا اذهو . حورلا ةياغو ةضراعلا دسجلا ةوزن نيب طبريف هتيناحورو
 هذه قلاخ عنص نم هنأل اهلك ةرطفلا عم مءالتي ىذلا وه ناسنإلا ةلماعم ىف
 . ةرطفلا

 :أطخلاو دمعلا يف صاصقلا نييعت -

 مهيف نكت ملو أطخلا ىف ىتح صاصقلا ليئارسإ ىنب ىلع امتحتم ناك دقف
 هل لتق نم باب تايدلا ىراخب ) حيحصلا ىف ءاج امك . حرج وأ سفن ىف ةيدلا

 . ( 73١5/١7 نيرظنلا ريخب وهف ليتق
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 . « سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو 9 : ىلاعت هلوق ىنعم وهو

 ءايلوألا نم افع نمل لتقلا نع الدب ةيدلا ةيعورشمب ةمألا هذه ىلع فتخف

 دبعلاو ٍرحْلاب رحلا ىَتقْلا يف ذ صاصقلا مكيلع بنك ) :ةمألا هذهل ىلاعت هلوقب

 هيل ءادأو فورعملاب َعاَبَتاَف ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف ئتنألاب ئتنألاو دبعلاب

 . ةَمْحَرَو مكر نم فيفَحَت كلذ ناسحإب
 : كبوتلاب سمنلا لثف

 دعب ةبوتلا قيرط مالسلا هيلع ىسوم مهل نيب لجعلا اودبع امل مهنأ كلذو

 اولتقاف مكئراب ىلإ اوبوتف ١ مرجملا مهنم ءىربلا لتقي نأوهو اهيلع مزعلا

 .4 مكسفنأ

 ءاضعألا عطقب نوكي ىصاعملا نم ةلمج ىف ةبوتلا قيرط وه اضيأ كلذو

 ةيبنجألل رظنلا ىف نيعلا أقفو انزلا ىف ركذلاو بذكلا ىف ن اسللاك ةئطاخلا

 . (؟6/١58© ةيندللا بهاوملا )

 اهلبقي هنأ ربخاو ةبوتلا قيرط اهل لهس هناحبس هللا نإف ةيدمحملا ةمألا امأ
 بئاغلا عيضرلا اهدلوب مألا حرف نم دشأ اهب حرفي ٠ هنأو تائيسلا نع وفعيو

 .«اميحر اروفغ هللا دجي هللا رفغَتسُي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو 9 اهنع

 مهنم يصاعملا باحصأ حاضتفا -

 دجي حبصأ اذإ هنإف ةيصعم لعفوأ ابنذ مهدحأ بنذأ ذإ ليئارسإ ونب ناك دقف
 صاخلا كلذ ىريو اذكو اذك اهترافكو « اذكو اذك لعف نالف هراد باب ىلع ابوتكم
 . ( 7١4 /” صئاصخلا ) ماعلاو

 نع تبث امك ؛رتسلاب اهيلع لضفت هللا ّنإف : ةيدمحملا ةمألا امأ
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 نأ نيرمأجملا الإ ىقاعم ىتنأ لك , لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تلمع نالف اي لوقيف ىلاعت هللا هرتس دقو حيصي مث المع ليَلاِب لجرلا لمعي

 . هيلع ق هت قفتم ؛ هّدع هللا رثس فشُكي حبصيو هّبر هرتسي تاب دقو اذكو اذك ةحرابلا

 : حراوجلا هلمعت مل امم سّمْنلا ثيدحي ةذخاؤملا 5

 باتكلا هيلع لزنأ لوسر نم لسرأ الو ىبن نم ثعب ام ىلاعت هللا نأ كلذو
 تناكف مهرودص ىف هوفخأ امو هولعف ام ىلع هدابع بساحيس هنأ هربخأ الإ

 هلمعت ملو انسفنأ هب ثدحن امب ذخاؤن نولوقيو اهلسرو اهئايبنأ ىلع ىتأت ةمألا

 ةمألا هذه نم نونمؤملا لاق املو انيصعو انعمس نولوقيو نورفكيف انحراوج
 هنأب ىلاعت هللا مهنأمط  هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب انمآو انملسأو انعطأو انعمس

 : نايسنلاو أطخلا يلع ةذخاؤملا

 ىلع ةبوقع برشم وأ معطم نم ءىش ميرحت نم هتبوقع ليجعتب كلذو
 . ( 584 بهاوم ) رغصو ربك نم بنذلا كلذ بسح

 هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو ًاطخلا اهنع عضو هللا نإف ةيدمحملا ةمألا امأ
 ىناربطلاو هجام نباو مكاحلاو نابح نباو دمحأ هاور ىذلا ثيدحلا ىف تبث

 . (757/9 صئاصخلا)( 585 بهاوم ) ىوونلا هنسحو ةديج ديناسأب ىنطقرادلاو

 : مهديع موي مهلاغتشا ميرحت - /

 مايقلاو تبسلا موي ميظعتب قاثيملاو دهعلا مهيلع ذخأ ذإ - تبسلا موي وهو

 ناتيحلا دايطصا ىلع اوليحتو اوفلاخ امل كلذلو هيف مهلمعو مهلاغتشا مدعو هرمأب
 . (15* فارعألاو 75 ةرقبلا ) 4 نيئساَح ةدّرق اونوك ) : :اباقع مهل هللا لاق هيف
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 نولماعتي مهف : رصإلا اذه مهنع عفر ىلاعت هلا نإف : ةيدمحملا ةمألا امأ

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» :اهدعبو ةالصلا لبق ةعمجلا موي مهديع موي ىف ىتح

 مكُل ريخ مكلذ عيِبلا اورذو هللا ركذ ئَلإ اوعَساَف ةعمجلا موي نم ةالّصلل يدون

 لْضَف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تّيضُق اَذِإَف + َنوُمَلَعَت مشنك نإ

 . « هللا

 : ةقياسلا ممألا ىلع باذع نوعاطلا

 ىلع لسرأ اباذعو اسجر ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأ دقو

 ةداهشو مهب ةمحر هلعج هللا نإف ةمألا هذه امأ مهريغو ليئارسإ ىنب ؛ نم ةفئاط

 ٠ - ةمعطألا نم تابيطلا ضعب ميرحت :

 0 اذهر

 مِهَْلَع ارح اوداه نيا نم ملظبف :١ ' ىلاعت للا لاق - انل رفغيس نولوقيو

 .( 55 ءاسنلا ٠ 4 اريفك هّللا ليبس نع مهدصبو مهل تّلحأ تايب

 : وهو . مهيلع همرح ام عاونأ ىلاعت هللا نيب دقو

 لبإلاك ريطلاو مئاهبلا نم عباصألا جرفنمب سيل ام ىأ رفظ ىذ لك ١(
 .مارح مهيلع ىهف طبلاو زوالاو ماعنلاو

 ىف مارح مهيلع وهف ناويحلا ىف نوكت ىتلا ةينهدلا ةداملا ىأ محشلا (؟

 اذكو نطبلا هيوحت ام اذكو مظعلاب ةطلتخملا موحشلا اهنم مهل حابأو منغلاو رقبلا

 . ( 7٠٠١ /؟ريثك نبا ) ماعنألا ةيآ ىف امك موحشلا نم رهظلا ىلع ام
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 مكل لحأ مويا :١ .بيط لك اهل حابأ ىلاعت لل نإف ةيدمحملا ةمألا امأ

 مهِيلع مرحيو ١ ثيبخ لك اهيلع مرحو ( تابيطلا مهل لحي 4 تاَبّيَطلا
 .4 ثن

 : مهيلع مئانغلا ميرحت

 هيف اوفرصتيو هوذخأي نأ مهل لحي مل مهئادعأ نم ايش اومنتغا اذإ وناكف

 . زا هلت نابع اتأ تح ٠ ىلاعت هللا لاق امك ( 54 بهاوم )

 ىف تبث امك مئانغلا مهل لحأ هدنع اهيبن فرشل هللا نإف ةيدمحملا ةمألا امأ
 الالَح متمدغ امم اولكف ): اكرابم الالح اهلعجو هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلا

 . « ابْيَط

 : ةصوصخم عضاوم يف الإ مهيلع ةالصلا ميرحتن - "؟

 ةصوصخم نكامأ ىف الإ نولصي ال اوناك ممألا نم ىضم نم نأ كلذو

 نأ هل زجي مل هتالص عضوم نع مهنم باغ نمف سئانكلاو عماوصلاو عيبلاك

 حتف ) هتاف ام لك ىضقي مث هيلإ دوعي ىتح ضرالا عاقب نم هريغ ىف ىلصي
 .(ة55/١

 ىتح ىلصي ءايبنألا نم دحأ نكي ملو : سابع نبا ثيدح نم رازبلا دنعو
 458/١(. حتف ) هبارحم غلبي

 ال ةالص عضوم ىأ ادجسم ضرألا اهل لعج هللا نإف :ةيدمحملا ةمألا امأ
 مميتلا ىراخبلا ) حيحصلا ىف تبث امك هريغ نود عضومب اهنم ةالصلا صتخت

 . (هلوأ
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 : ءام اب ةراهطلا صيصخت

 ءاملا ىلع راصتقالا بوجو مهعئارش ىف ناك ممألا نم ىضم نم نأ كلذو

 هدجي ىتح لصي مل ءاملا مهدحأ مدع اذإف هريغب ءافتكالا زوج مدعو ةراهطلا ىف

 . هتأف ام ىضقي مث

 ىتأ لجر اميأف اروهط ضرألا اهل لعج ىلاعت هللا نإف : ةيدمحملا ةمألا امأ
 حتف ) حيحصلا ىف تبث امك اروهط ضرألا دجو ءام دجي ملو ةالصلا

 . (754/5 بهاومو ) 0

 ةصاخلا ةمحرلاب ماركالا

 كلذو ةصاخلا ةمحرلاب ةرخآلا ىف مهماركإ : ةمألا هذه صئاصخ نمو

 . ميركلا نارقلا صنب

 اقباس مهنم قباسلا لعج هنأب ةيدمحملا ةمألا هذه ميركلا نآرقلا فصو دقف

 باتكلا اَنِْروُأ مث ): ىلاعت هللا لاق .. هل اروفغم هسفنل ملاظلاو اقحال دصتقملاو

 قباس مهنمو دصحقم مهنمو هسْفنل ملاظ مهْنمَف اندابع نم ايفَطصا ني

 نوّلحي اهتولخدي ندع تانج (©9 ريبكلا لضَلا وه كلذ هللا نذإي تاريخلاب

 هلل دَمَحْا اواَقَو 5 ريرح اهيف مهَساَبو اوُولو بَهَذ نم رواسُأ نم اهيف

 .« بوغل اهيف انسَمَي الو بصن اهيف اسمي ال هلضَف
 :عاونأ ةثالث ىلإ ةمألا هذه مسق ىلاعتو هناحبس قحلا نأ اذه ىنعمو

 ضعب لعف ىف طرفملا وهو هسفنل ملاظ مهنمف هلوقب هيلإ راشأ : لوألا
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 اكيس رخآو احلاص المع طلخ ىذلاوهو تايهنملا ضعبل بكترملا تابجاولا .

 كراتلا تابجاولل ىدؤملا وهو دصتقم مهنمو هلوقب هيلإ راشأ : يناثلا

 تابجاولل لعافلا وهو تاريخلاب قباس مهنمو هلوقب هيلإ راشأ : ثلاثلا

 .تاحابملا ضعبو تاهوركملاو تامرحملل كراتلا

 هنع هللا يضر سابع نبا لاق ١ ريغب ةّيجلإ لخدي تاريخلاب قباّسلا

 ةنجلا لخدي هسفدأ ملاظلاو هللا ةمحرب ةنجلا لخدي دصتقملاو باسح
 دحاو ريغ نع ىور اذكو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ةعافشب

 مامإلا هاور ام كلذ نمف ةتباث ةديج قرطب ةنسلا ىف هديؤي ام ءاجو فلسلا نم

 لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ءادردلا ىبأ نع هدنسب دمحأ

 ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انتروأ مثا9 : ىلاعت هللا لاق

: 

 اوقبس نيذلا امأف 4 هّللا نذإي تاريَخْلاِب قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل

 نوبساحي نيذلا كئلوأف اودصتقا نيذلا امأو باسح ريغب ةنجلا نولخدي كتلوأف

 مث رشحملا لوط ىف نوسبحي نيذلا ككلوأف مهسفنأ اوملظ نيذلا امأو « اريسي اباسح
 يذلا هلل دمحلا ١ كلذ دعب نولوقي نيذلا مهف هتمحرب هللا مهافالت نيذلا مه

 . ميظعلا هللا قدص « روكش روفغأ اَنّبر َنِإ نَرحلا اع بهذ

 سبح اذإ هنإف . هسفنل ملاظلا لاحلو ةفيرشلا ةيآلا قايسل بسانملا وه تلق

 مغلاو نزحلاو مهلا ذئنيح هباصأ دصتقملاو قباسلا نع هلاح ناصقنل رشحملا ىف
 بهذأ ىذلا هلل دمحلا لاقف هيف ناك ام ركذت ةنجلا لخدو هتمحرب هللا هكرادت اذإف
 ةنجلا نولخدي مهنأ ركذو ةثالثلا فانصألا ركذ نأ دعب ىلاعت هللا نأل نزحلا انع
 نأ روصتي الو « نزحلا انع بهذأ ىذلا هلل دمحلا نولوقي مهنأ كلذ دعب ركذ

 فنصلا ىقبف ربكألا عزفلا مهنزحي ال مهنأل نزح دصتقملا وأ قباسلا بيصي
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 دمحم لاق امك « ةموحرم ةمأ ةمألا هذه تناك اذهلو « هسفنل ملاظلا وهو ثلاثلا
 ىف دصتقملاو هل روفغم ملاظلا ةموحرم ةمأ اهنإ هنع هللا ىضر ةيفنحلا نبا

 لصف ضحم نم هلك اذهو هريغو ىروثلا هاور . تاجردلا ىف قباسلاو تانجلا
 ميعنلا ىلإو ةنجلا ىلإ ىهتنا مهلك ذإ ةثالثلا عاونألا لمش ىذلا ىلاعتو هناحبس هللا
 ةماركلا هذهو هللا ىلع ةمألا هذه ةماركب دهشي وهو تاجردلا ىف توافت ىلع
 ةمألا هذه ىفطصا هنأ كلذ لبق ربخأ هناحبس هللا نأل ةلهس وأ ةصيخر تسيل

 ىف لعجف ؛ انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث : لاقف هب مايقلاو باتكلا ةثارول
 اذه نع ةئشانلا ةيلوئسملاو ىربكلا ةعبتلا ىمظعلا ةيورخالا ةماركلا هذه ةلباقم
 . تامازلإو فيلاكت تاذ ةمخض ةعبت ىهو ةثارولا كلت نعو ءافطصالا

 ةثارولا ةنامأب ديلقتو ءاسأ نمل ىتح ءازجلا ىف لضفلاب ماركإ نذإ وهف
 . ءافطصالاو باتكلل

 اطسو ةمأ مهلعج  اثلاث

 ىلع ءادهشلا مه مهنأ طسولا ةمألا مه. مهنا : ةمألا هذه صئاصخ نمو

 ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةّمأ مكانلعج كلذكو » نآرقلا صنب : سانلا

 .« اديهش مكيلع لوسرلا نوُكَيو ساّنلا

 لاق امك ةلبقلا نع مالكلا| ءانثأ ىف ةيصوصخلاو ةبقنملا هذه ركذ ءاج دقو

 لف اهيلع اوناك يتلا مهتأبق نع مهألو ام سانا نم ءاهقسلا لوقيس ) : ىلاعت

 اهدعب لاق مث 4 ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي ب رْغَمْلاو قرشملا هل

 .4 اطسو َةّمَأ مكانلعج كلذكو )

 ةنيدملا ىف لبقتسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناك دق هنأرمألا لصاحو

 ىه ىتلا ةبعكلا ىلإ هجوي نأ لاهتبالاو ءاعدلا رثكي ناكو سدقملا تيب ةرونملا
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 املو قيتعلا تيبلا ىلإ هجوتلاب رمأو كلذ ىلإ بيجأف مالسلا هيلع ميهاربإ ةلبق

 دوهيلا نم ةرفكلاو بيرلاو قافنلا لهأ نم سانلا ضعبل لصح ليوحتلا اذه عقو

 اوناك يتلا مهتلب نع مهألو ام :١ اولاقو كشو طبختو ىدهلا نع غيزو بايترا

 نم يدهي برغَمْلاَو قرشملا هلل لق 0 :هلوق ىف مهباوج هللا لزنأف 4اهيّلع

 .4 ميقتسم طارص ىلإ ءاَشي

 معنأ كلذك ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلاب مهيلع معنأ امك هنأ مهل نيب مث

 ىوتسملا قيرطلاو ميقتسملا طخلاوه اضيأ طسولاو اطسو ةمأ مهلعج نأب مهيلع
 ةمأ مهلعجو ميقتسملا طارصلا ىلإ مهاده هناحبس هنوك نم ةمكحلا هيضقت ام اذهو

 دعبلا ىف ةقيقح طسولا نال ارايخ الودع ىأ ميقتسم طارص ىلع ىأ (اطسو )

 قالخألا ىف طسوتملاف نائيدر طيرفتلاو طارفإلا ىفرط نأ كش الو نيفرطلا نع
 . الصاف الدتعم ناكف نيفرطلا نع اديعب نوكي

 ىف اهتفيظو نعو نوكلا ىف ةمألا هذه ةقيقح نم نآرقلا انثدحي اذكهو
 ىف ىساسألا اهرود نعو ةيرشبلا هذه ىف ميظعلا اهناكم نعو ضرألا هذه
 ةصاخلا اهتيصخشو ةصاخلا اهتلبق اهل نوكت نأ ىضتقي امم سانلا ةايح
 ايندلا ىف اعيمج سانلا ىلع دهشت ىتلا طسولا ةمألا اهنإ . ةلقتسملا اهتيتاذو

 .ةرخآلاو

 ىذلا ربكألا اهباتك ىف ةقباسلا ممألا لك رابخأ تعمس اهنإف ايندلا ىف امأف

 عمستف هنع ءاج اميف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا اهيبن نع وأ نآرقلاوه
 رابخأ عمستو لك ءازجو نيبذكملاو نيقدصملاو نيعيطملاو ةاصعلا رابخأ نم
 اوقال امو مهتيحضتو مهداهجو مهلامعأو نيحلاصلاو ءايلوالاو نيلسرملاو ءايبنالا
 مهديلاقتو مهتافرصتو مهتميف نزتو مهيف اهيأر ىدبت مث ةقشمو بعتو تنع نم
 .لطاب اذهو اهنم قح اذه : لوقتو اهرمأ ىف لصفتف مهتاراعشو
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 ةمأ لكل لاقي لاؤسلل سانلا فقوو ةمايقلا موي ناك اذإ هنإف ةرخآلا ىف امأو

 ؟كموق تغلب له : مهيلا لسرأ ىذلا لوسرلل لاقيف ال نولوقيف مكلوسر مكغلب له
 لاقيف هتمأو دمحم ىعديف هتمأو دمحم : لوقيف ؟ كل دهشي نم لاقيف معن : لوقيف

 انءاج : نولقيف ؟مكاردأ امو مهل ٍلاقيف معن : نولوقيف ؟ هموق اذه غلب له : مهل

 . « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل > هلوق كلذف اوغلب دق لسرلا نأ انربخاف انيبن

 ةيدمحملا ةعيرشلارسي اعبار

 ةمألا هذه صئاصخ نمو

 ..نآرقلا صنب كلذو - عئارشلا رسيأ اهتعيرش نأ

 باب حتفب ىلاعتو هناحبس هللا اهرسيو الإ ضئارفلا نم ةضيرف نم امف
 دامع ىه لب ضئارفلا مظعأو مهأ ىهو ةالصلا الثم ذخف اهيف رذعلاو ةصخرلا

 فلتخت ةصاخ اماكحأ اهل ىلاعت هللا لعج « كلذ عم اهنإف .. نيتملا هساسأو نيّدلا

 ضرملاك ةصاخ لاوحأ ىف ةصاخ فورظل ةاعارم . اهل ىلصألا مكحلا نع

 اهنايسن وأ ةلبقلا ةفرعم مدع وأ رتاسلا سابللا دوجو مدع ةلاح ىفو برحلاو رفسلاو
 . اهنع مونلا وأ

 ديري 9 :ىلاعت لاق ةرهطملا ةعيرشلا هذهل ةماعلا ةفصلا وه ريسيتلا اذهو

 . «رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هّللا

 اهل هركو رسيلا ةمألا هذهل ىضر هللا نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو 7

 . ( حيحصلا لاجرب ىناربطلا هاور) رسعلا

 ملف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دجس : لاق ةفيذح نع هدنسم ىف دمحأ ىورو

 (ثيدحلا ) ىنراشتسا ىبر : :لاق غرف املف تضبق هسفن نأ اننظ ىتح هسأر عفري
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 ىف انب

 000 بهاوم ) ةدجسلا ه هذه الإ رك ذل جرح

 : لوقيو هلا ةمعنب اثدحت ةمعنلا هذهب رختفي ملسو هلآو هيلع هللا يلص ناكو

 . (717 ءافخلا فشك ) ( نسح دنسب دمحأ هاور ) ةحمسلا ةيفينحّلاب تعب تثعب ىَنِ

 الو اورسيو اورفنت الو اورشب : مهل لوقيف هلسرو هثوعب كلذب ىصويو
 يف سدا

 . ناخيشلاو دمحأ هاور . اورسعت

 الو ةرسيم ىهف اهلك ةديقعلا هذه فيلاكت ىف ىربكلا ةدعاقلا ىه هذهو

 اهلك ةايحلا ذخأ ىف رسيلاو ةلوهسلاب اهقوذتي ىذلا بلقلل ىحوت ىهو اهيف رسع
 ديقعت الو اهيف فلكت ال ىتلا ةحامسلا نم صاخ عباطب ملسملا سفن عبطتو

 . ممالا نم مهلبق نم ىلع ناك

 ةيدمحلملا ةعيرشلا لامك اسماخ

 ..نآرقلا صنب كلذو - عئارشلا لمكأ اهتعيرش نأ

 تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكأ ميلا ) : ىلاعت لاق

 .4 انيد مالسإلا مك

 لامكإو ةديقعلا لامكإب ىلاعتو هناحبس قحلا نم حيرص نالعإ اذهو

 وأ ةيلحم الو ةفاضإلا ىعدتسي روصق الو لامكلا ىعدتسي صقن الف ةعيرشلا

 ةيناكملا ةيمومعلا تايمتح نم وه لامكلا اذهو ريوحتلا وأ ريوطتلا ىعدتست ةينامز

 لسرأ امنإ نييبنلا متاخ لبق لوسر لك نأل كلذو ةلاسرلا هذه ىف ةينامزلاو
 نمز ىف ةصاخ ةئيب ىف ةصاخ ةعومجمل ةصاخ ةلاسر ىهف هرصع ىف هموقل
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 .نامزلا ةلاحو ةئيبلا ةلاحو ةعامجلا ةلاح

 ةفاكل لسرأ دمحمانديس ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ) ناك امل نكل

 ىتلا هترطف بطاخت ىتلا ناكم لك ىفو نامز لك ىف ناسنإلا ةلاسر ىهف سانلا
 اهيلع سانلا رطف ىتلا ىلاعت هللا ةرطف «رييغتلا اهلاني الو روحتت الو لدبتت ال
 لك ىفو اهفارطأ عيمج نم ناسنإلا ةايح لوانتت ةعيرش ةلاسرلا هذه ىف لصف
 اهيف روطتي اميف ةيساساآلا دعاوقلاو ةيلكلا ئدابملا اهل عضتو اهطاشن بناوج

 ةايح هيلإ جاتحت ام لك ىلع ةيوتحم اهلعجو ناكملاو نامزلا ريغتب روحتيو
 روطتتو ومنتو ٌرمتست ىكل تاميظنتو تاعيرشتو تاهيجوتو طباوض نم ناسنإلا
 .. راطإلا اذه لخادو روحملا اذه لوح دّدجتتو

 مهيديأ نيب يعسي مهرون  اسداس

 ةمألا هذه صئاصخ نمو

 .. نآرقلا صنب ةمايقلا موي مهيديأ نيب ىعسي مهرون نأ
 م ماري يي يارعل

 ئعسي مهرون هعم اونمآ نيِذّلاو يِنلا هّللا يخي ال موي ) : ىلاعت هللا لاق

 . ةنجلا ىلإ ىأ < انرون اَنل ممنأ ابر نولوقي مهناميأبو مهيديأ نيب

 يبنلا نأ ثيدحلا يف تبث رث امك ةيصوصخلا هذه م ةفرشملا ةنسلا تحضو دقو

 دوُجّسلا ِْثأ نم مههوجو ىف مهاميس مفر مهناميأب مهَبتك نوي مهفرعأ
 . ( حيحص دانسإب دمحأ هاور ) مهيديأ نيب ىعسي مهرونب مهفرعأو
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 ةمأريخ مهنوك اعباس

 ةمألا هذه صئاصخ نمو

 ساّنلل تجِرْخُأ ةّمأ َرْيَخ منك ) :ىلاعت لاق .. نآرقلا صدب ةيريخلا
 هيلعهللا لص لاق امك ةنسلا صنبو 4 ٍركنملا نع توهنتو فورعملاب نورمأَ

 هآور ٠ لجو رع هللا ىلع اهمركأو اهريخ ةمأ نيعبس نوفوت ٌمَتنَأ : ملسو هلآو
 اضيأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو - هجام نباو هنسحو ىذمرتلاو دمحأ

 مس عج

 ترصن لاق ؟وه ايم هللا لوسر آي انلقف ءاَيِبْنأل نم دحأ طعي مل ام تيطعأ
 هام صر

 تلعجو ًاروهط يل باتل لعجو دمحأ تيمسو ضرألا حيتافم تيطعأو بعزلاب
 نم ىلاعتو هناحبس قحلا ركذ مث نسح هدانسإو دمحأ ه هأور٠ ممألا رْيَخ ىتُمأ

 ماعلاو صاخلا نيب ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ةماقإ ةدومحملا مهفاصوأ
 لهؤي ىذلا طرشلا ةباثمب اضيأ اذهو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت لاقف
 هل ةبطخ يف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق امك ةيريخلا كلتب فاصتالل

 2 ع ممم

 نا هرس نم : لاق - سانلل تجرخا ةما ريخ متنك ةيالا هذه ارق دقو ,جحلا يف
 هَ سا سعب ل

 . اهيف هللا طرش دؤيلف ةمألا هذه نم نوكي

 ثيدحلا يف علو هلآو هيلع هللا ىلص اهيلإ راشأ ةليلجلا ةبقنملا هذهو

 مهفلاخ نم مهُرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ ىتُمُأ نم ةفئاط لازت ال : روهشملا

 ىلع ولو ةيدمحملا ةمألا ىف ةريعشلا هذه ءاقبإ نايب وهف هللا رُمَأ ىتأي ىتح

 . ةقيض ةروص

 ءايرو ةلماجم اهوسانتو ةريعشلا هذه اولمهأ مهنإف باتكلا لهأ فالخب هذهو

 هباتك ىف ىلاغت هلا مهمذ كلذلو ريخ وه ىذلاب ٍىندأ وه ىذلل ,الادبتساو اقافن وأ

 ىسيعو دوواد ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيا نعل ) لاقف زيزعلا

 هولعف ركنم نع نوهاتي ال اوناَك 0 نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ ميرم نبا
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 . « نولعفي اوناك ام سب

 ىسيعو دواد ىبنلا نم ةنعللا اوقحتسا ةريعشلا هذهل مهكرتب مهنأ رهظف

 .هللاب ذايعلاو لعفلا سئب وهو اناودعو ةيصعم مهلعف ىمسو مالسلا امهيلع

 رثكأ ةلالج ىف ةيدمحملا ةمألا ىف ةيهلإلا ةريخلا هذه ةروص حضتتو
 نإف .٠ الثم ةيدوهيلاك ةمألا هذه ريغل ةبسّنلاب اهلباقي ام ركذ دنع ربكأ ةمظعو

 اهفصوو سانلل تجرخأ ةمأريخ اهنأب ةيدمحملا ةمألا جدتماأ امل ىلاعت هللا

 ءوس مهدعوتو تافصلا حبقأب دوهيلا مذ ةيريخلا هذهل مهتأيه ةميرك فاصوأب

 هئايبنال مهلتقو هناحبس هتاياب مهرفكل ةنكسملاو مهيلع ةلذلا برضو ريصملا
 هذه بناجبو ؛ سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك لاقف هدودح مهيدعتو
 هذه لمحت اهنإف تاكرابملا تايآلا هذه اهيلع تلد ىتلا ةليلجلا ةيصوصخلا
 نل مهدادعأ نم ةرثكلا هذه ٍنَأب - نآرقلا ٍقدص ةقداص ةراشب ةمألا

 اررض الإ مكورضي ال ىأ « ىذأ الإ مكورضي نأ 9 اغيلب اررض مهورضي
 نع هناميإ فعض نم اودصيل مكنيب هبشلإ اوقليو مهتنسلأب مكوذؤي نأك اريسي
 عقاولا ىف ررضلا اذهو <« ىذأ الإ مكورضي نل > هلوق نم ىذألا وهو قحلا

 نامض وهف اهتوق لال حمضا ىلإ ىدؤي الو ةمألا نايك مده ىلإ ىدؤي ال

 لهأ نأ وهو ناث دعوب هدعب هدكأ ىلاعتو هناحبس قحلا نم قدص دعوو قح

 مهيلع رصنلا مهل نوكيس نينمؤملا نإف نيقداصلا نينمؤملا اولتاق ول باتكلا
 .« رابدألا مكولوي مكولتاقي نإو ) :لاقف

 لهأل نوكت نل مهيلع مهرصن دعب مهنأ وهو ثلاث دعوب اذه متخ مث

 ال مث ١ كلذ دعب مهرأتب ذخألل ةكوش وأ ةوق دوهيلا مهسأر ىلعو باتكلا

 ةطورشم ةميرك تاراشب ىه ىتلا ةميظعلا تانامضلا هذه نأ الإ < تورصني
 ..ةيالا امهيلإ تراشأ نيميظع نيلصأ ىلع ةيمالسإلا ةمألا ةظفاحمب
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 نورمُأَت  ريخلا ىلإ ةوعدلا : ىنافلا 4 هّللاب نونمؤت ) هللاب ناميإلا : لوألا

 نم باصت ال نأ ةيدمحملا ةمألا تدارأ اذإف < ركنملا نع نوِهنَتو فورعملاب
 اهيبن ةنسب لمعلاو اهبرل ةدابعلا صالخإب اهيلعف اهنايك ىلع ىتأي امب دوهيلا ةهج
 مزتلت مل اذإف اهودعو هللا ودع لاتقل ةلماكلا ةدعلا دادعإو اهباتك ماكحأب ديقتلاو

 . اهنم اهودع نكمو اهنايك ىفرثأو اهئادعأ ةهج نم ررضلا اهباصأ كلذب
 انفالسأل هناحبس هققح دقو فلختي نلو فلخت ام ىلاعت هللا دعو نإ

 نيملسملا نكلو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو اقح هللاب اونمآ نيذلا نيحلاصلا
 ايرلا اولكأو ةالصلا اوعاضأو مهنيد ىف اوطرف دقف مهلاوحأ تريغت نيذلا مه

 رمألا اوكرتو ابازحأو اعيش اوقرفتو ناطيشلا تاوطخ اوعبتاو تاوهشلا ىف اوسمغناو
 اودعي ملو مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ اونوكي ملو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 روعشلا اوسحي ملو لبق نم مهفالسأ ناك امك مهودع لاتقل ةوق نم اوعاطتسا ام
 ..مالسإلا ميلاعت اهديرت امك ةيلوئسملاب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هللا لزنأ ام ريغب نومكحي مهماكح ضعب
 اوتكس وأ اولماجو اوقفانف ايندلا ىلع صرحلا مهيلع بلغ مهئاملع رثكأو .ملسو هلآو
 ىديأ ىلع برض الو ماقت دودح الو لاقت قح ةملك الف ماكحلا مهيلع طلستف

 ..تاسدقملاوا تامرحلا ىلع ةريغ الو نيبرخملاو داسفلا

 ال نم مهيلع هللا طلسو رشلا ىلإ ريخلا نم مهلاح لدبت كلذ اولعف املف
 نكلو  مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هناحبس هنأل مهمحري الو مهفاخي
 نئلو - مهقدصي هللا اوقدص نئلو هودقف ام لك مهيلإ دوعي قحلا جهنم ىلإ اوداع
 نمو  مهدعو ام مهل ققحي مهثرو ام ةناما دهعب اوفو نئلو مهرصني هورصن
 .. اليق هللا نم قدصا

 ركذت امل هبتكو هتكئالمو هئايبنأ ءادعأ عم مويلا مهبرح ىف برعلا َنإو
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 نأب نيفرتعم نيجار نيفئاخ نيلصم نيعاد نيركاذ هيلإ اوعجرف مهبر مهمظعم
 نم مهتاعمتجم ىف هيلع مه ام عم كلت مهتعجر ردقب هللا مهتبث هنم رصنلا
 .. هيصاعمب ةرهاجمو هماكحأل ةبراحمو هلل ةفلاخم

 درجملو ىلاعتو هناحبس هللا اوركذت امل - هيلع مهام عم - برعلا نإ لوقأ
 تفقوو ريطخ راع مهنع عفدناو ريثك رصنو ريبك ريخ مهل ققحت دقف مهركذت
 ..لوقلاب وأ لعفلاب امإ ةديؤمو ةرصانمو ةبراحم ايندلا مهعم

 رضاحلا طبريف ىمالسإلا ىناميإلا ثعبلا متي نأ ىف بولقلا المي لمألا نو
 .اعوفرم ادنسم الصتم دوهشملا زيزعلا دجملا ثيدح ىوريو ىضاملاب

 ةمألا هذه دارفأ نم يسيع حيسملا نوك  انماث

 هيلع ىسيع حيسملا وهو مزعلا ىلوأ نم اميظع ايبن ةمألا هذه دارفأ نم نإ
 بهذ لب هتوبن ىلع هئاقب عم اقافتا ةمألا هذه نم نوكي لزني نيح هنإف مالسلا

 وهو ملسو هلآو هيلعهللا ىلص ىبنلاب هعامتجال ىباحص هنأ ىلإ ءاملعلا نم عمج
 . اقدصمو هب انمؤم ىح

 انيبنل عبات وهف ملسو .هلآو هيلع هللا ىلص انيبن ةعيرشب مكحي امنإف لزن اذإو
 ءاج امك نيملسملا ةعامج عم امومأم ىلصي هنإف كلذلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىف ثيدحلا ىف

 . مكثم مكمامإو مكيف ميرم نبا ٍلزن اذ متْنَأ فيك: : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 نإ ال لوقيف انب لص لاقيف ميرم نبا لزن اذإ مكب فيك: ملسم حيحص ىفو
 ىسيعب اذإف : دمحأ دنسم ىفو ةّمألا هذهل ةمركت ءارمأ ضعب ىلع مكمضعب

 ىلع ساعا ومس ىلا عييغش و

 . مكب لصيلف مكمامإ مدقتيل لوقيف مدقت لاقيف

 .كل تميقأ اهنإف لص مامإلل لوقي ىسيع نأ : هجام نبا ننس ىفو
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 ةمألا ىف ةفيلخ لزني موي امومأم ىلصي ىسيع نأب ترتاوت رابخألا نأ لصاحلاو
 هيلع هللا ىلص دمحم اهيبن عابتأ نمو اهدارفأ نم ادحاو ناك نإو وهو ةيدمحملا
 نم ًادحاو ىتأي هنأ سانلا ضعب نظي امك ال ميرك ىبنو لوسر هنأ الإ ملسو هلآو
 يح وه نمب فيكف توملاب نالوزي ال امهنأ لهجيو ,ةلاسرو ةوبن نودب ةمألا هذه

 رسكيف ًاطسقم ًامكح ميرم نببا مكيف لزني نأ نكشويل : ٍنيحيحصلا ىف ءاج دقو

 للا دبع ثيدح احوضو ىنعملا اذه ديزيو « ةيزجلا عضيو ريزتخلا لتقيو بيلصلا

 ( ىناربطلا هاور ) هتّلم ىلع دّمحمب ًاقدصم ميرم نبا ىسيع لزني : لفغم نبا

 . (؟55/6 ىناقرزلا هلقنو)

 ىحوأ ىذلا عرشلل اكرات هتعيرشب الماع لوسر هعبتي نم لسرلا ىف سيلو
 . ءايبنألا ىبن هنأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن الإ هب هيلإ

 ةتجلاب ةراشبلا توبث  اعسات

 اهلوأل تبث امك ةمألا هذهرخآل'

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ ىلهابلا ةمامأ يبأ نع ثيدحلا ىف ءاج
 هجرخأ ٠ ىب نمآو ىنري مل ' نمل تأرم عبس ىبوطو ىب نمآو ىنآر نمل ىبوط

 نمآو ىنآر نمل ىبوط : ظفلب مكاحلاو ٍنابح نباو خيراتلا ىف. ىراخبلاو دمحأ

 هل نكل هبقعت ةو مكاحلا هححصو تام عبس ىب نمآو ىناري مل نمل ىبوطو ىب
 رمع نبا نع ديمح نب دبعو ىسلايطلا ىورو دمحأ دنع سنأ ثيدح نم دهاش

 كري ملو كب نمآ نم تيأرأ ليقف ملسو هلآو هيلع هللا يلص هللا لوسر لئس لاق
 ىب نمأو ىنآر نمل ىبوط ىعم كئلوأ ىناوخإ كتلوأ لاق كري ملو كقدصو

 . تارم ث لف ب نمأو ىلزي مل نبل ىبوطو
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 ىبوط ىنار نم ىار نمل ىبوطو ىنأر نم ىأر نمل ىبوطو ىب نمآو ىنآر نمل
 . بام نسحو مهل

 لا ىلص لئس هنأ ىهو ةدايز نابح نباو دمحأ هجرخأ ثيدح ىلءاجو

 هذهل ارخآو الوأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب ناميإلا لضف تبث دث اذهبو

 .ةمألا

 ةمألا هذهرخآل لضفلا توبث  ارشاع

 اهلوأل تبث امك

 ام كلذ ىلع ىلع لديو ملسو هلآو هيلع هللا يلص هرصع ةيلضفأ قافتالاب تبنت

 نيذلا م مث مهنولي نيذلا مث ىنرق سائلا رّيخ : : امهريغو نيحيحصلا ىف ءاج

 . مهنولي

 ةئام ةثعبلا نم مهتدمو ةباحصلا رصع كلذب دوصقملا ءاملعلا لاق

 ةباحصلا رخآ ةافو ىف فالخلا ىلع ليلقب اهقوف وأ ليلقب اهنود وأ ةنس نورشعو
 . ليفطلا يبأ اتوم

 وحن مهتدمو نوعباتلا مهو مهدعب نيذلا نرقلا ىأ مهنولي نيذلا مث هلوقو
 عابتا مهو مهنولي نيذلا مث هلوقو ةئام ةنس نم ربتعا نإ ةنس نينامث وأ نيعبس

 هذه لوأ نأ ىلع لدي اذهو نيتئامو نيرشع دودح ىلإ نيسمخ نم اوحن نيعباتلا

 نميف نوكي دق هنأربلا دبع نب رمعوبأ بهذو هدعب ىتأي ام لك نم لضفأ ةمألا
 . ةباحصلا ةلمج ىف ناك نمم لضفأ ةباحصلا دعب ىتأي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع اسلاج تنك لاق باطخلا نب رمع نع ءاج
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 لب مهل قحو لاق ةكئالملا انلق ًاناَمْيِإ لضْفَأ قلخلا ئأ نوردتأ : لاقف ملسو هلآو
 و عمم ع < ى*< هس

 . مهريغ لب مهل قحو لاق ءايبنألا انلق مهريغ

 لاجّرلا بالّصَأ ىف موق نامي قّلخلا لْضْفَأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق
 م مى ى+

 . ناميِإ قلخلا لْصْفَأ مهف ىنوري ْملو ىب نونموي
 .ربلا دبع نبا هنسحو ىسلايطلا دواد وبأو نسح دانسإب ىناربطلا هاور

 ب , لاَ هذع ملل ىضر حارجلا نب ةديبع ىبأ نع ثيدحلا يف ءاج اضيأ
 م قى عل

0 

 . مكاحلا هححصو ىناربطلاو دمحأ هاور ىنوري دي مو ىب نومي مكدعب

 ةيضق ىف ءاملعلا نيب ىراجلا فالخلا ىلإ ضرعتن نأ بحن ال نحنو
 نم انعنمي ال كلذ نأ ريغ لامعألا لضف ىف اهرخآو ةمألا هذه لوأ نيب ةيوستلا

 . ءىش اهلدعي ال هتيؤرو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدهاشم نأب لوقلا

 رشع يداحلا

 نييعتلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبنربق دوجو

 نم اهاوس نم ىلع هب تزاتماف ةمألا هذه هب فّرش ىذلا هللا لضف نمو

 نيقيب اندنع مولعم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انديسو انيبن ربق نأوه ممألا
 قاشم دبكتتو نيحو تقو لك ىف سانلا درتف بير الو كلذ ىف كش ال رتاوتو
 ىلع لماكلا نيقيلاو ماتلا ملعلاب مهبولق ءالتما عم فيرشلا هربق ىلإ هءانعو رفسلا
 ةفورعملا هتارجح هذهو دوهشملا ناكملا اذه ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ

 . ةرهطملا هتضور هذهو هتاجوز نكاسمو

 ةمأل الو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هريغ ىبنل تبثي تبثي مل لضفلاو فرشلا اذه



 ل اا

 : رجح نبا لوقي اذه ىفو ةيدمحملا ةمألا ريغ

 لوسرلا نكس ام ريغ انيقي ضرأب مهرباقم ملعت ملو

 نآلا لخدت كنإ نينمؤملا ريمأ اي ىدهملل هنع هللا ىضر كلام مامإلا لاقو
 ل تم ع نينجا عملا الوأ هو كرا ديا كتي نع موقب رمتف ةنيدمل

 ريغ ضرألا هجو ىلع مويلا ىبن ربق فرعي ال هنأل لاق هللا دبع ابأ اي كلذ تلق
 ملعي نأ ىغبنيف مهدنع دمحم ربق نمو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمربق
 : ( كرادمل ىفاذك ) .. مهريغ ىلع مهلضف

 و < -

 ةكئالملا نم آل نوعبس لزنيو 1 لي رجف نما ١ : هنع ىلاعت هللا ىضر

 اوجرع أوسمأ اذإ ىّدح ىبتلا ىلع نولصيو مهتحنجأب نويرضي ربقلاب اوُقحي ىّتح

 ىيلا ىلع نوُلصيق مهتحنجأب نوبِرضَيِرْبقْلاِب اوُقحي ىتح آفْلأ نوعبس طبهو

 ءزج ىف ىضاقلا ليعامسإ ظفاحلا هاور ,راهثلاب الأ نوعبسو ليللاب الأ نوعبم

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصل

 رشع يناثلا

 ةقباسلا بتكلا يفض ةيدمحملاةمألاركذ

 ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذْاو هللا لوسر دمحم 9 : ىلاعت هللا لاق

 مههوجو يف مهاميس اناوضرو هللا نم الضف نوغتبي ادجس اعكر مهارت مهنيب

 «هأطش جرخأ عرزك لينإلا يف مهلثمو ةاروتلا يف مهلثم كلذ دوجسلا رثأ نم

 .. ةيآلا
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 لوألا رطسلا ىف لاق بعك نع ركاسع نباو هدنسم ىف ىمرادلا جرخأو
 الو قاوسألا ىف باخس الو ظيلغ الو ظف ال راتخملا ىدبع هللا لوسر دمحم

 ةبيطب هترجهو ةكمب هدلوم ءرفغيو حفصيو وفعي نكلو ةئيسلا ةئيسلاب ىزجي
 ىف هللا نودمحي نودامحلا هتمأ هللا لوسر دمحم ىناثلا ىفو .٠ ماشلاب هكلمو

 سمشلا ةاعر فرش لك ىلع هنوربكيو لزنم لك ىف هللا نودمحي ءارضلاو ءارسلا
 ىلع "7 نورزتأيو ('!ةسانك سأر ىلع اوناكولو اهتقو ءاج اذإ ةالصلا نولصي
 .لحنلا تاوصأك ءامسلا وج ىف ليللاب مهتاوصأو مهفارطأ نوؤضويو مهطاسوأ

 :ىهو ةدايز ركاسع نباو دعس نباو ىمرادلا دنع ىرخأ ةياور ىفو

 . ءامسلا وج ىف مهيدانم عمسي لحنلا

 مهرودص ىف مهليجانأ : ةدايز ميعن ىبأو راكب نب ريبزلا دنع ةياور ىفو
 . راهنلاب ثويل ليللاب نابهر مهؤامد ىلإ هب نوبرقتي ىذلا مهنابرق

 ىف ةمألا هذه فاصوأ ىف ءاج ميعن ىبأ دنع ةريره ىبأ نع ةياور ىفو
 مهرودص ىف مهليجانأ مهل باجتسملا نوبيجتسملا نوقباسلا نورخآلا مهنأ ةراوتلا

 اذإ اهيلع نورجؤي مهنوطب ىف ةقدصلا نولعجي ءىفلا نولكأي ؛ ارهاظ هنوؤرقي
 رشع هل تبتك اهلمع نإو ةدحاو ةنسح هل تبتك اهلمعي ملف ةنسحب مهدحأ ّمه

 ةدحاو ةكيس تبتك اهلمع نإو بتكت مل اهلمعي ملف ةئيسب مهدحأ ّمه اذاو تانسح

 . لاجدلا حيسملاو ةلالضلا نورق نولتقيف رخآلاو لوألا ملعلا نوتؤي
 ةمألا هذه فصو ىف ءاج اضيأ ميعن ىبأ دنع رابحألا بعك نع ةياور ىفو

 نونمؤيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اهنأ

 )١( ةليزم .
 .رزالا نودشي (؟)
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 روهط مهل ديعصلا « هللا ءاش نإ هلعفن اولاق ارمأ اودرأ اذإ «رخآلاو لوألا باتكلاب

 نوتؤي ءافعض ةموحرم ةمأ ءوضولا راثآ نم نولجحم ٌرغ دجسم مهل ضرألاو
 ال تاريخلل قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف مهتيفطصا باتكلا

 «رجشلا قرو نم رجحلا ئرب ام لثم تانسحلا نم ئرب نم الإ مهنم رانلا لخدي

 وبا اهجرخا بعك نع امهنع ىلاعت هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع ةياور ىفو
 مهفلخ نمو مهيديأ نيب ةكئالملا تناك هللا ليبس ىف اوزغ اذإ اهيفو اضيأ ميعن
 . اللظم مهيلع هللا ناك هللا ليبس ىف فصلا اورضح نإو دادش حامرب

 ةنجلا نإ : اهيفو ةيلحلا ىف ميعنوبأ اهجرخأ ةعوفرم سنأ نع ةياور ىفو
 ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ىأ ) اهلخدي ىتح قلخلا عيمج ىلع ةمرحم
 ةداهشب ةنجلا مهلخدأو ريسيلا مهنم لبقأ ليللاب نابهر راهنلاب نومئاص هتمأو
 . هللا الإ هلإ ال نأ

 ىف ءاج ميعنوبأو متاح ىبأ نبا اهجرخأ هبنم نب بهو نع ةياور ىفو
 ديمحتلاو حيبستلا مهمهلأ لاق هلالج لج هللا نأ ىتأي ام ةيدمحملا ةمألا فصو

 مه مهاوثمو مهبلقتمو مهعجاضمو مهسلاجمو مهدجاسم ىف ديحوتلاو ريبكتلاو

 ادوعقو امايق ىل نولصي ناثوألا دابع ىئادعا نم مهب مقتنأ ىراصنأو ىئايلوأ
 نولتاقيو افولا ىتاضرم ءاغتبا مهلاومأو مهرايد نم نوجرخيو ادوجسو اعكرو
 ءادهش اطسو ةمأ مهلعجأو ممألا لضفأ مهلعجأ لاق مث افوحزو افوفص ىليبس ىف

 نورهطي ىنوحبس اوعزانت اذإو ىنوربك اوضبق اذإو ىنولله اوبضغ اذإ سانلا ىلع
 .فارشألاو لالتلا ىلع نوللهيو فاصنألا ىلإ بايثلا نودشيو فارطآلاو هوجولا

 هتمأ : لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ هيفو هبنم نب بهو نع ىقهيبلا ىورو
 ام لثم لفاونلا نم مهتيطعأ ةموحرم ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ادمحم ىنعي (

 لسرلاو ؛ ءايبنألا ىلع تضرتفا ىتلا ضئارفلا مهيلع تضرتفاو ءايبنألا تيطعأ

 . ءايبنألا رون لثم مهرونو ةمايقلا موي ىنوتأي ىتح



 ل

 رشع ثلاثلا

 ةلالض يلع عمتجت ال ةمألا هذه نإ

 نأ كلذ نم أشنو ةلالض ىلع عمتجت ال نأب ةمألا هذه هللا صتخا
 .اباذع مهلبق نم فالتخا ناكو ةمحر مهفالتخا نأبو ةجح مهعامجإ

 هللا ىلص هللا لوسر نع يرافغلا ةرصب يبأ نع ىناربطلاو دمحأ جرخأ

 اهيناطعأف ةلالضلا ىلع ىتمأ عمي النأ للا تلأس : لاق سو هلآو هيلع

 . ادبأ ةلالصلا ىلع ىتمأ هللا عمجي

 ىلص هللا لوسر لاق. .لاق ةجحلا بالك يف ىبيتلا رصصن خيشلا ج رخأو

 . ةمحر ىتمأ فالتخا : ملسو هلآو هيلع هللا

 اعوفرم سابع نبا نع سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا اًضيأ هاور ثيدحلا اذهو
 . لآق ملم هلأو هيلع هلل ىلص هلا لومر نأ مع نبا نع ىذمرتلا كونو

 .  رآَذلا ىف دش دش

 هلآو هيلع هللا ىلص للا لوسر نع ىرعشالا كلام ىبأ نع دواد وبأ ىورد

 ىلع اوعمتجت ال نآو اهنم ركذ لالخ ث الث نم هللا مكراجأ دق : لاق ملسو
 ةلالض
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 رشع عبارلا

 قرغ الو عوجب ةمألا هذه كلهي ال هللا نا

 باذعب نوبذعي الو قرغب الو عوجب اهكلهي ال نأب ةمألا هذه هللا صتخا
 . مهتضيب حيبتسي مهريغ اودع مهيلع طلسي الو مهلبق نم هب باذع

 نإ  ملسو هو هيلع هلا يلص هلل لوضر لاق لاق ٍنابوث نع ملسم جرخأ
 يم ع هذ ب

 ىوز ام غلبيس يتمأ كم نإو اهيراغمو اهقراشم تيأرف ضرألا ىل ىوز هللا
 - 5 تومي < <

 0 ىتمأل ىَبر تلأس نإ ضيئألاو رمخألا نيزتكلا تيلطعأو اهم ىل
 - هم

 و

 ىناطعأق
 ىل

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبتلا نأ دعس نع ةبيش ىبأ نبا جرخأو
 2 8# و

 قاب أ كبل نأ هلم هياطحأف دسلاب يتمأ كلهي ال نأ ىير تلأس
 مى عدنعضامىنب < 5

 هللا أ ىلص هللا لوسر نأ سيف نب ورمع نع ركاسع نباو ىمرادلا جرخأو
 نحنف ارايتخا ىن :راتخاو م وح رملا لجألا ىب كرذأ 4 هللا نإ : لاق .ملسو هلآو هيلع

 ىسومو هللا ليلخ ميهاربإ رخف ريغ. الق لئاق رينو ةمايقلا , موي نوقباسلا نورخآلا
 . ةمايقلا , موي ٠ دمحلا ءاول ىعمو هللا بيبح انأو هلل ىفص

 ساسي ال نا مأمون يف تسر لو
 و

 ةلالض ىلع مهعمجي الو ردع

 ثالث نم هللا مكراجأ دق يرعشألا كلام يبأ ثيدح نم دواد ىبأ دنعو
 ىفىسم سلد#ب ى-

 لهأ ىلع لطابلا لهَأ رهظي ال نأو اعيمج اوكلهتف مكين مكيلعوعدي أل | نأ لالخ

 . ةلالض ىلع اوعمتجت ال نأو قحلا
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 هلضفو ءوضولا فرش

 باوثلا نم هللا هدعأ ام ةمألا هذهل ىلاعت هللا هرخدا ىذلا فرشلا نمو

 . ءوضولا ىلع ليمجلا لضفلاو ليزجلا
 : كلذ نمف

 املكف ةدحاو ةدحاو هحراوج فظنيو اياطخلا نم ناسنإلا رهطي ءوضولا نأ

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق . اهتفرتقا ىتلا اياطخلا اهنم تجرخ ةحراج لسغ

 تحت نم جرخت ىتح مدسج نم هاياطخ تجرخ ءوضولا نسحأو ًاضوت نم

 . ("!هرافظأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق: لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره ىبأ نع

 لك ههنجو نم جرخ ههجو لسغف نمؤملاوأ ملسملا دبعلا ًانضوت اذإ : : ملسو هلآو
 نم جرخ هيدي لسغ اذاف « ءاملا رطق رخآ عموأ ءاملا عم هنيعب اهيلإ رظن ةئيطخ

 لسغ اذإف « ءاملا رطق رخآ عموأ ءاملا عم هادي اهتشطب ناك ةئيطخ لك هيدي
 < رم

 ىذحءاملا طق رخآ عموأ ءاملا عم هالجر اهنشم ةديلخ لك تجرخ هج

 هيلع هللا ىْلص يبنلا نع « هنعلا يضر ةسسبع نب ورمع نع ةياور ىفر
 الإ رثتتيف قشئتسيو ضمشضميف هءوضو برقي لجر مكثم ام: لاق ملسو هلآو
 ترج الإ هللا هرمُأ امك ههجو لسغ اذإ مث هميشايخو هيفو ههجو اياطخ ترج

 ترج الإ نيقفرملا ىلإ هيدي لسغي مث . عاملا عم ةتيحل فارطأ نم ههجو اياطخ

 نم هسأر اياطخ ترج الإ هسأر حسمي ما « ءاملا عم هلمانأ نم هيدي اياطخ
 هيلجر اياطخ ترج الإ نيبعكلا يلإ هيمدق لسغي مث , عاملا عم هرعش فارطأ

 وه ىذلاب هدجمو هيلع ىَنثأو هللا دمحف ىّلصف ماقوه ناف , ءاملا عم هلمانأ نم

 )١١1( ملسم هاور .
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 مل ل ا د مج *-

 , (')هّمأ هثدلو مويك هتئيطخ نم فرصنا الإ 3 هبلق غرفو « لهأ هلا

 : كل د نمو

 .تاجردلا.عفري هراكملا ىلع ءوضولا نأ

 :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ؛هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .

 هللا لوسر اي يلب : اولاق تاجرتلا ,عقريو اياطخلا هب هللاوحُمي ام ىلع مكلدأ الأ
 دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثو ,هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ : 7

 ”) ماب درلا مكلذف طاب درلا مكلذف ةالصل

 :٠ كلذ نمو

 . ةنجلا لوخد ببس ءوضولا دعب ةداهشلا نأ

 هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب. رمع نع

 إل هدحو هللا لإ ال نأ دهشأ: لاق مث هءوضو نسحَأف ًانضوت نم : ملسو هلآو

 نم ىنّلعجاو نيباوتلا نم .ينّلعَجإ مهللا هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيبرش

 ل ءاش اهيأ نم اهلخدي ةينامّقلا ةنجلا باو هل تنحتف « نيرهطتملا

 )١ ٠١( ملسم هاور .
 ) )1نم ىنلعجاو نيباوتلا نم ىنلعجا مهللا ملسم ركذي ملو هانعمب ىذمردلاو ملسم هاور

 ننس



 رب

 نينذؤملا فرشو ناذألا لضف

 هلضف ىف ءاج دقو ناذألاب اهصتخا هللا نأ ةيدمحملا ةمألا فرش نمو
 بقانم نم هب ىلاعت هللا مهصتخا امو مهفرش نيبت ةريثك ثيداحأ نينذؤملا لضفو

 . ايازمو

 ىف ءاج امك ناذألاب هتوص عمسي نم لك هل دهشي نذؤملا نأ :اهتمف
 ال : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىردخلا ديعس ىبأ نع ثيدحلا
 .(1) ةمايقلا , موي هل دهشتي الإ ءىش الو سنإ الو ٌنج نّدؤملا توص ىدَم ْعَمْسي

 . ()سبايو بطر ّلك هل دهشي هنأ : ةياور ىفو
 نع ثيدحلا ىف ءاج دقف « هللا الإ هملعي ال ايفخ الضف ناذألل نا : اهنمو

 همم

 ملعي ول : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 . ")هيلع اومهتسال اومهتسي نأ الإ اودجي مل مث لوألا فصلاو ءادنلا ىف ام سانلا
 ةليضف اوملع ول مهنأ : هانعمو . اوعرتقا ىأ اومهتسا هلوقو . ناذألا ءادنلاب دارملاو

 نع تقولا قيضل هنولصحي اقيرط اودجي مل مث هئازج ميظعو اهردقو ناذألا
 . هليصحت ىف اوعرتقال دحاو الإ دجسملل نذؤي ال هنوكل وأ « ناذأ دعب ناذأ

 ءىش لك ةداهشو هللا باوث ليصحتل ناذألاب توصلا عفر نأ اهنمو

 .فويسلاب سانلا هيلع لتاقتي نأ قحتسي بوبحم رمأ نذؤملل ديحوتلاب

 : لاق ملسو هلآو هيلع هلل ىلص هلا لوسر نأ هذع هلل ىضر ديعس ىبأ نعف.
- 

 )١( .ىراخبلا هاور 1 )١( هاور 50

 .ىراخبلا هاور (؟)
 ) )5.ةعيهل نبا هدانسإ ىفو دمحأ هاور
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 .زوجي ال كلذ ىلع فالخلا لب . زوجت ال ةلتاقملا نإف الإو

 ناكم ىأ ىفو هناسحإو هتدعاسمو هنوعو هللا ةمحر هعم نذؤملا نأ :اهنمو

 لاق : ,ٍلاق هنع هللا ىضر سنأ نع ىور . .ىلابعت هللا ةمحر هب طيحت لصوو راس

 هلرفغيل هنإو نذؤملا سأر قوف نمحرلا دي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ("]ةلب نيأ هتوص ىدم

 تقو ةفرعم ىف هيلع نودمتعي سانلا ةقث لحم وهو نيمأ نذؤملا نأ :اهنمو
 هللا ىضر ةريره ىبأ نعف « ةبوتكملا ةالصلا ىلع نولبقي وأ « اوماص نإ مهراطفإ

 نماض مامإلا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت
 7 ىىعب ا ع اوم

 آنينذؤملل رفغاو ةمئألا دشرأ مهللا ٠ نمتؤم نذؤملاو

 نينذؤملل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا نم ميظع ءاعد اذهو
 . ةباجملا ةيوبنلا ةوعدلا هذهب مهل ائينهف

 : لاق هنع هللا ىضر رباج نعف . ناطيشلا هناذأب درطي نذؤملا نأ :اهنمو

 ءادتلا عمس اذإ ناطيشلا نإ : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 ةنيدملا نم ءاحورلاو : ىوارلا لاق ٠ ءاحورلا ناكم نوكي ىتح بهذ ةالصلاب
 .ديجيسملا دعب ةحارلا ريبب مويلا فرعت ىتلا ىهو . ")اليم نيثالثو ةتس ىلع

 نم هيلع لمتشا امل ناذألا رمأ ميظعل ناطيشلا ربدي امنإ : يوونلا لاق

 ناسنإلا ةسوسو نم هسأيل ليقو . هنالعإو مالسإلا رئاعش راهظإو ديحوتلا دعاوق
 هلا . ديحوتلاب نالعإلا دنع

 .طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(
 دشراف الاق امهنأ الإ امهيحيحص ىف نابح نياو ةميزخ نباو ىذمرتلاو دواد بأ هاور ( ١)

 . دواد ىبأ ةياورك ةياور هميزخ نبالو نينذؤملل رفغو ةمئألا هللا

 3 ملسم هأور )5
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 . ىلاعت هللا ىلإ دابعلا بحأ نم مه نونذؤملاو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ٍسنأ نع ىور

 ىنعي ٍرمقلاو سمّشلا ةاعرل هللا ىلإ هللا دابع بحأ نإ « ترربلا تمسُفأ ول : ملسو
 - هم و

 . ("!مهقانعأ لوطب ةمايقلا موي نوفرعيل مهّنإو « نينذؤملا
 هل ىلاعت هتمحر كردو نذؤملل هللا نارفغ مامتإ نأ - نينذؤملا ايازم نمو

 لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر ٍرمع نبا نعف . هتوص هؤلمي ىذلا غارفلا ردقب
 بطر لك هل رفغتسيو هناذأ ىهتنم نّدؤملل رفغي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 . "لهعمس سبايو
 رانلا نم ةءارب هل بتكت ىلاعت هلل اباستحا نينس عبس نذؤملا نأ :اهنمو

 ىبنلا نأ امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نب هللا دبع نع ثيدحلا ىف ءاج امك

 نم ةءارب هل بتك ابستحم نينس عبس نّذَأ نم : لاق معي هلو هيلع هلل ل

 نع زيمتم زراب ناكم ىف ةمايقلا لاوهأ نم ظوفحم نذؤملا نأ : اهنمو

 :لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج امك « فقوملا لهأ نم هريغ
 . (4) ةمايقلا موي ًاقانعأ سانلا لوطأ نونذؤملا

 .ةنجلا هل تبجو ةنس ةرشع ىتنثا نذأ نم نأ : اهتمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللإ لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعف

 لك ىف هنيذأتب هل بتكو ةئجلا هل تبجو ةنس ةرشع ىتنثا نْذَأ نم : لاق ملسو

 تاكرح نوبقرتي نيذلا ىأرمقلاو سمشلا ةاعر هلوقو . طسوألا يف ىناربطلا هاور )١(
 امك .ءاشعو برغمو رصعو رهظو حبص نم لجو زع هللا ةدابع تاقوأ ىلإ مدهشرتل بكاوكلا
 ةيشاملا تاكرح بقاري ىعارلا نأ
 .حيحص دانسإب دمحأ هآاور (؟)

 .بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخأ (؟)
 . ملسم هاور )5(
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 .(') ةنسح نوثالث ةماقإ لكلو ؛ ةنسح نوثتس موي

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ثيدحلا يف ءاج . هللا دابع رايخ نم مه نونذؤملاو

 ركذل موجُثلاو رمقلاو سمّشلا نوعاري نونذؤلا هللا دابع رايخ نإ : لاق ملسو هلآو

 . "ليا

 ىف سانلاف « هيلع اوتام ىذلا مهلاح ىلع ةمايقلا موي نورشحي نونذؤملاو

 نأ هنع هللا ىضر رباج نع يور. ,ناذألاب نولغتشم مهو عزجو فوخو عله
 مهروبق نم نوجرخي نيبلملاو نينذؤملا نإ :لاق سس ّس هيلعدللا ىلص هلل لوسر

 (")ىبلملا ىبليو نذؤملا نذؤي

 دحاو لك ىنمتيف سانلا مهاري كسم نم نابثك ىلع ةمايقلا موي نونذؤملاو
 . سانلا عزفي موي نوعزفي الو ربكألا عزفلا مهلوهي ال « هماقم

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نعف

 : ةياور ىف دإز ٠ ةمايقلا موي : لاق هارأو كسسملا نابّذك ىلع ةثالث : لاق ملسو
 مهو ًاموق 1 لجرو « هيلاوم قحو هللا قحا ىَدَأ دبع :نورخآلاو نولوالا مهطبغي

 . (4!ةليلو موي لك ىف سمخلا تاولصلاب ىداني لجرو نوضار هب
 مهلوهي ال « هب سأب ال ذانسإب ريغصلاو طسوألا ىف ىناربطلا دنع ةيلور فو ,

 قئالخلا باسح

 )١( هئنس ىف هجام نبا هاور .

 )١( لاقو افوقوم هاور مث . دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو رازبلاو . هل ظفللاو ىناريطلا هاور :
 نيهاش نب صفح وبأ هاورو . ها كرابملا نبا كلذكو ظفاح ةنييع نبا نال لوألا دسفي ال أذه
 .حيحص بيرغ ثيدح وهو هريغ هب ثدحو رعسم نع ةنييع نبأ هب درفت : لاقو
 . طسوألا ىف ىناربطلا هأور َ 5

 ثيدح لاقو هنع ناذاز نع ناظقيلا ىبأ نع نايفس ةياور نم ىذمرتلاو دمحأ هاور (4)
 .٠ بيرغ نسح .
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 امهنع هللا ىضر رمع نبا نع : ريبكلا ىف ىناربطلا دنع ىرخأ ةياور ىفو
 ةرمو ةرمو ةرم الإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هعمسأ ملول : لاق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : : هب تّثدح امل تارم عبس دع ىتح

 نيح نوعزفي الو عزفلا مهلوهي ال ةمايقلا موي كسملا نابثك ىلع ةثالث : لوقي

 . سانلا عزفي

 امهنع هللا ىضر رمع نبأ نع ثيدحلا ىف ءاج «ديهشلاك بستحملا نذؤملاو
 ديهشلاك بستنملا نذؤملا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 . (')ةماقإلاو ناذألا نيب ىهتشي ب ام هللا ىلع ىثمتي همد ىف طحشتملا

 هللا دبع نعف ءدودلا هلكأي ال ظوفحم همسج نإف تام اذإ بستحملا نذؤملاو

 نذؤملا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر ٍرمع نبا

 "اهرب ىف دودي مل تام اذإ همد ىف طحشتملا ديهشلاك بستحملا

 ايحي نأ سانلا ظاقيإ ىلع ظفاحي ىذلا نذؤملل ىلاعت هللا نم ةأفاكم هذهو

 دودلا نم ملسيو رذقي الو نتني الو همسج رهطيو ىقنيو هبر ميعنب رعشيو هربق ىف

 لك فا

 ٠ اميلأ اباذع ُبذعيو

 .. هلهأل نامأ هنأ ناذألا لئاضف نمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ىور

 (”آءويلا كلذ هباذع نم لجو رع هللا اهَنَمَأ ةيرق ىف نْذَأ اذإ : ملسو هلآو

 ىلاعت هللا نم هرجأ بلطي ىذلا وه : بستحملا ىنعمو .طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(
 . غرمتملا برطضملا ىنعي هيف طبختملا ىأ : طحشتملا ىنعمو رجؤملا نم اباوث رثكأ

 نم دجأ ملو ىناطقلا لضفلا نب دمحم هيفو : ىمثيهلا لاقو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )0
 .هركذ

 . ثاللتلا ةهمجاعم ىف ىناربطلا هاور )2
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 مهيف ىدون موق امُيأ: ملسو هلآو هيلع هللا ىلصهللا لوسر لاق : ةياور ىفو

 ناذألاب مهيف ىدون موق امُيأو اوسمي ىتح هللا نامأ ىف اوناك الإ احابص ناذألاب

 . (') اوحبصي ىتح هللا نامأ ىف اوناك الإ ءاسم

 هنع هللا ىضر فاسي نب لاله نع ثيدحلا ىف ءاج ام ناذألا لئاضف نمو

 نم : : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ثدحي ةيواعم عمس هنأ

 . (؟!ءرجَأ لثم هلف لوقي ام لثم لاقف ندؤملا عمس
 اذهو ةجرد فلأ فلأ فرح لكب هلف هباجأ نم نأ ناذألا لئاضف نمو

 افيعض ناك ناو وهو اعوفرم اهنع هللا ىضر ةنوميم ةديسلا نع ثيدحلا ىف ىور
 . (7لئاضفلا هلثمب تبثت هنأ الإ

 ريغ نم ناذألا هعامس دعب دجسملا نم جرخ نم نأ ناذألا صئاصخ نمو
 . قفانم وهف - ىرخأ ةرم هيلإ عوجرلا ةدارإ وأ رذع

 هللا ىلص هللا لوسرر لاق : : لاق هنع هللا ىضر ٍنافع نب نامثع نع ىور

 ال رهو ةجاحل جرحي مل جرخ مث دجسملا ىف ناذألا هكرذأ نم : ملسو هلآو هيلع
 4 دهم

 قفانم وهف ةعجرلا ديري

 .راسي نب لقعم ثيدح نم ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )١(
 نسح هنتم نكل نييزاجحلا نع شايع نب ليعامسإ ةياور نم ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)
 . ةريثك هدهاوشو

 .ريبكلا ىف ىناربطلا هاور دقو (*)
 .هجام نبا هاور (4)
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 نذؤملا ةباجإ لضف

 لضفلا نم نذؤملا ةباجإ لضف ىف ءاج ام ةيدمحملا ةمألا فرش نمو
 . ميركلا رجألاو ميظعلا

 نب رمع نع : ةنجلاب هرّشب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ - كلذ نمف

 لاق اذإ : ملسو هلآو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر باطخلا

 نأ دهشأ لاق هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاق مث ربكأ هللا مكدحأ لاقف ربكأ هلل نذؤملا

 مث هللا لوسر ادمحم نأ ُدهْشأ لاق هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ لاق مث هللا الإ هلإ ال

 لاق حالفلا ىلع ىح لاق مث هللاب الإ ةوّق الو لوح ال لاق ةالصلا ىلع يح لاق

 ال لاق هللا الإ هلإ ال لاق مث ربكأ هلل لاق ربكأ هلل لاق مث هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 )١(. ةنجلا لخد هبلق نم هللا الإ هلإ

 هللا ىلص هللا لوسر عم انك : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ةياور ىفو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تكس املف ىداني لالب ماقف ملسو هلآو هيلع

 . ("!ةنجلا لخد ًانيقي اذه لاق ام لثم لاق نم : ملسو
 : لاق ذوي الالب عمس امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ : ةياور ىفو

 . هّنجلا هلف هتداهش لثم دهشو هتلاقم لثم لاق نم

 ةرفغملاب نذؤملا باجأ نم رشب ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ نمو

 هلوسرو هدبع ًادمحم ّنأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشا انأو : لاق اذإ

 ."الوسر دمحمبو ًانيد مالسإلابو ابر للاب تيضر

 . .ملسم هاور )١(
 ٠ هننس ىف ىئاسنلا نمحرلا دبعوبأ هاور (؟)
 . هل ظفللاو ىذمرتلاو ملسم هاور (')
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 . ةمايقلا موي ةعافشلاب هرشب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ نمو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصو نذؤملا باجأ اذإ ةعافشلا هذه لانيو
 هيلع ةالصلاب طورشم ةصاخلا هتعافشب زوفلا نأ ملعت اذهبو ٠ ةليسولا هل لأسيو

 عمس هنأ امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعف . هل ةليسولا بلطو

 مث لوقي ام لثم اولوقف نّذؤملا متعمس اذإ لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىل هللا اوس مث ارشع اهب هيلع هللا ىَّلص ةالص ىلع ىّلص نم هّنإف ىلع اوُلص
 لأس نمف وه انأ نوكأ نأ وجرأو هلل دبعل الإ ىغبنتال ةنجلا ىف ةلزنم اهنإف ةليسولا
 . (")ةعافشلا هل تلح ةليسولا ىل

 ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا , هذه ب ٍ مهلا لاق اذإ اضيأ ةعافشلا هذه لاتيو
 4 مت سوم سم <

 ىلص,ىبنلا نأ امهع لا ىضر لا دع نيرباج نع ثيدحلا ىف ءاجدقف

0 

 ىلع لص ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا , هذه بر مهللا : نّدوملا عمس انإ لوقي

 كلذ لثم اولوقي نأ بحيو هلوح نم اهعمسي ناكو ةمايقلا موي هلاؤس هطعأو دمحم

 ةعافش هل تبجو نذؤملا عمس اذإ كلذ لثم لاق نمو : لاق نذؤملا اوعمس اذإ

 2 أةمايقلا موي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم

 : لاق ءادنلا عمس اذإ ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةياور ىفو

 انّلعجاو كلوسرو كدبع ىلع لص ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا

 .ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور )١(

 .داعيملا فلخت ال كنإ : هرخآ ىف دازو ىقهيبلا هاورو ىراخبلا هاور (؟)
 . طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)
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 . '!! ةمايقلا موي ىتعافش ىف هللا هلعج ءادنلا دنع اذه لاق نم : لوقيو

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نا دهشأأ : . اقف ءادنلا عمس نم : ةياور ىفو

 كدنع ةليسولا ةجرد هْعَّلبو دمحم ىلع لص مهللا : هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل

 أ"!ةعافشلا هل تبجو « ةمايقلا موي هتعافش ىف انلعجاو

 هتوعد نأب َنّذؤملا باجأ ْنَم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن رشب دقو
 . ةباجتسم

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع

 ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا : يدانملا ىداني نيح لاق نم : لاق ملسو

 هل هللا باجتسا  هدعب طخس ال آضر ىنع ضراو دمحم ىلع لص ةعفانلا

 .(1] هتوعد

 نإ هللا لوسر اي : لاق الجر نأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نعو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « باوثلا ىف انيلع نوديزي يأ ٠ انتولضفي نيندؤملا

 . (4) هطغت لسف تيتا اذإف نولوقي امك لق : ملسو هلآو
 .ةباجتسم ةوعد ةماقإلا نيبو هنيب نا - ناذألا لئاضف نمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دعس نب لهس نعف

 ىف فصلا ىفو «ةالصلا ماقت نيح : هتوعد عاد ىلع ُدرت ال ناتعاس : ملسو

 . نيمسلا هللا دبع نب ةقدص امهدانسإ ىفو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور لل

 . ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (1)
 .ةعيهل نبا هيفو طسوألا ىف ىناربطلاو دمحأ هاور (؟)
 .هحيحص ىف نابح نباو ىئاسنلاو دوادوبأ هاور (54)
 .هحيحص ىف نابح نبا هاور (6)
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 هلآو هيلع هللا ىلص ,ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع : ةياور ىفو

 هب لز ازن نمف ءاعّدلا بيجتساو ءامسلا باوبا تحتف ىدانملا || ىدان اذإ : لاق ولسو

 ىلع ىح لاق اذاو دّهشت دهشت اذإو ربك ربك اذإف ىدانملا نيحتيلف ةدش وأ برك

 ؛ حالفلا ىلع ىح لاق حالفلا ٍنلع ئح اق اذإو ةالصلا ىلع ّئح : لاق ةالصلا

 ةوعد اهل باجتسملا 2 ةباجتسملا ةقداتصلا .ةماتلا- ةوعدلا هذه بر مهللا لوقي مث

 اهلهأ رايخ نم انّلعجاو اهيلع انتعِباو اهيلع انتمُأو اهيلع انيحأ ىوقتلا ةملكو قحلا
 . "7 هتجاح هللا لأسي مث « ًاتاومأو ءايحأ

 : هلوقو . دانسألا حيحبص لاقو هاآووهو نادعم نب ريفع ةياور نم مكاحلا هآور )1

 . هتجاح هللا لاسي مث هبيجيف نذؤملا نذؤي نيح هتوعدب رظتني ىأ ىدانملا نيحتيلف



 -ع45

 اهيف سولجلاو اهيلإ يشملاو دجاسملا ءانب لضف

 اهئانب لضف ىف ءاج دقو دجاسملاب اهصاصتخا « ةيدمحملا ةمألا فرش نمو
 . ةريثك ثيداحأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع اهيلإ ىعسلا لضفو

 .ةنجلا ىف هلثم تيب هل نومضم هنأو دجسملا ءانب لضف ىلع لدي ام اهنمف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر نافع نب نامثع نعف

 ىف هلثم هل هللا ىنب « هللا هجو هب ىغتنبي ًآادجسم ىنب نم : لوقي ملسو هلآو

 . ('لةّنجلا

 ىلص هللا لوسر تعمس : : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نعو--
 ىف تيب هل هللا ىنب « هللا مسا هيف ركذي ادجسم ىنب نم : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا

 . (")ةتجلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ « امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نعو

 ىف ًآتيب هل هللا ىنب رغصأوأ ٍةاطق صحفمك ًادجسم ىنب نم : : لاق ملسو
 .اهاوأمو اهشع رادقم ىأ فورعم رئاط ةاطقلا : ةطق صحفمك هلوقو . ")هئجلا

 ىفو ٠ (©)هنم لضُفأ : : ةياور ىفو ٠ (ةأهنم عسوأ تيب هل هللا ىنب : ةياور ىفو
 رد نم ةنجلا ىف اتيب هل للا ىنب لالح لام نم هيف هللا دبي آئيب ىنب نم : ةياور

 ("]توقاي
 . دو

 .ملسمو ىراخبلا هجرخا )١(
 هجام نبا هاور ("7)

 .دمحأ هاور (4)
 .ىناربطلاو دمحأ هاور (5)

 .توقايو رد نم هلوق نودرازبلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (1)
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 ىف تيب هل هللا ىنب ةعمس الو ءاير هب ديري ال ًادجسم ىنب نم ةياور ىفو
 (')ةّنجلا

 ةريره ىبأ نعف هتافو دعب ىتح هبحاصل راج هرجأو قاب دجسملا ءانب باوثو

 قحلي امم نإ: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر

 وأ هكرت احلاص ًادلووأ ٠ هرشنو هملع ًامْلع هتوم دعب هتانسحو هلمع نم نمؤملا
2 > 

. 

 ةقدصوأ هارجأ ًارهتوأ هانب ليبسلا نبال ]يبوأ هانب ًادجسم وأ هثرو ًافحصم
 .("!هتوم دعب نم هقحأت هتايحو هتحص ىف هلام نم اهجرخأ

 .هفظنو دجسملا سنك نم لضف ىلع لدي ام اهنمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر كلام نب ٍسنأ نع

 . دجبسلا نم لجّرلا اهجرخي ةاذقلا ىتح يتم روجأ يلع ,تضرع : ملسو
 م ا

 اهيتوأ ةيآوأ نآرقلا نم ةروس نم مظعأ اينذ رأ ملف ىتُمأ بونذ ىلع تضرعو

 نم بارشلاو ءاملاو نيعلا ىف عقي ام ىهو « ىذق درفم ةاذقلاو . اهيسنف لجرلا

 .لق نإو رذق لك لجرلا جرخي ىنعملاو كلذ ريغ وأ خسو وأ نبت وأ بارت

 لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس ىبأ نع ثيدحلا ىفو
0 2 

 ىف ًاتيب هل هللا ىنب دجّسملا نم ىَنَّأ جرْخَأ نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 . "لةّنجلا

 , ١ .اهيف سولجلا لضفو دجاسملا ىلإ ىشملا لضف ىلع لدي ام اهنمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعف

 ًآسمخ هقوسو هتيب ىف هتالص ىلع فعضت ةعامج ىف لجرلا 5 ةالص :ملسو

 دجسملا ىلإ جرخ مث ءوضولا نسحَأف ًاضوت اذإ هّنأ كلذو ًافعض نيرشعو

 .ظسوألا ىف ىناربطلا هآاور )١(

 .نسح هجام نبا دانسإو ىقهيبلاو هحيحص ىف ةميزخ نباو « هل ظفللاو هجام نبا هاور (")

 . نيسحتلل لامتحا هدانسإ ىفو هجام نبا هاور )م(



 عا

 اهب هنع ًاطحو ةجرد اهب هل تعفر الإ ةوطخ طخي ملق ةالصلا الا هجرخي ال

 مهّللا لوقت ٠ هالصم ىف مادام هيلع ىلصت ةكئالملا لت مل ىّلص اذاف ٠ ةكيطخ
 . "!ةالصلا رظتنا ام ةالص ىف لازي الو همحرا مهلا هيلع لص

 نم دعبأ الجر ملعأ ال لجر ناك : لاق « هنعوللا ىضر بعك نب ىبأ نعو

 ًارامح تيرتشا ول : هل تل وأ هل ليقف لاق «ةالص هئطخت ال ناكو هنم دجسملا
 ديرأ ىَنِإ دجسملا ىلإ ىلِتم نأ ىنُرسَي ام لاق « ءاضمرلا يفو ءامّظلا يف" هّيكرت
 لوسر لاقف . ىلهَأ ىلإ تعجر اذإ ىعوجرو دجسملا ىلإ ىاشمم ىل بتكي نأ
 . "الك كلذ كل هللا عمج دق : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 دجسملا نم ةيئان انرايد تناك : لاق امهنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج نعو

 هلآو هيلعذلا ىلص هللا لوسر اناهنف « دجسملا نم ٍبرقكنف .انتويب عيبن نأ اندراف

 ") ةجرد ةوطخ لكب مكل نإ : لاقف ملسو

 دلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ٠ لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 ةضيرف هلل ىضقيل هللا تويب نم تيب ىلإ ىشم ذم مث هتيب ىف رهطت نم : : ملسو
 عسل اس اس ىسعلا

 . "!ةجرد عفرت ىرخالاو ةئيطخ طحت امهادحإ هاتوطخ تناك هللا ضئارف نم

 ؛ حار وأ دجسملا ىلإ ادغ نم لاق ملسو هلآو هيلع هللا يلص يبنلا نع هنعو

 . "!-ار وأ ادغ امّلك ًالزن ةّنجلا ىف هل هللا دعأ

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلِص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نعو

 نمو ؛  مرحملا جاحلا ٍرِجَأك هرجأف ةبوتكم ةالص ىلإ ًارهطتم هتيب نم جرخ نم

 ىلع ةالصو « رمتعملا رجأك هرجأف هايإ الإ هبصني ال ىحّضلا حيبست ىلإ جرخ

 )١( هوحنب ملسمو ىراخبلا هاور .
 ) )4:707ملسم هاور

 ) )5.ملسمو ىراخبلا هجرخأ



 دال

 اي

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع . هنع هللا نصر يملسألا بيصحلا نب ةديرُب نعو

 . ("!ةمايقلا موي ٍروُكلاب دجاسملا ىلإ ملظلا ىف نيئاشملا شب : لاق ملسو هلاو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 . هللا ةمح .ر ىف نوضاوخلا ككلوأ ؛ ملَظلا ىف دجاسملا ىلإ نوؤاشملا : ملسو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دعس نب لهس نعو

 .(")ةمايقلا موي مات رونب دجاسملا ىلإ ملأظلا ىف نوؤاشملا ري ملسو

 دواد وبأ هاور )1

 ؛ : مشتل د 1... ىذمرتلاودوادإ وبأ هاور 2(
 . هجام نبا ور هلم كلام نب سس نعو بيرغ ثيدح لاقو

 ها .:هجام نبا امهاور (*)
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 ةالصلا لئاضف

 ءادأ ىلع لئاضفلا نم اهل ىلاعت هللا هلعج ام ةيدمحملا ةمألا فرش نمو
 . اهيلع ةظفاحملاو تاولصلا

 : كلذ نمف

 راهثلا يفرط ةالّصلا مقأو ١ : ىلاعت هللا لاق . اياطخلا رفكت ةالصلا نأ

 .« نيركاذلل ئَرْكذ كلذ تانيسلا نيهذي تانسَحْا نإ ليلا نم الز

 هللا لوسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا نع ناخيشلا ىور

 لك هنم ٍلسَتْعي مكدحأ باب ارهت أول متي لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىأ - هنرد نم ىقسي ال: اولاق ؟ءىش هنرد نم ىقبي له تارم سمخ موي

 وحمي سمخلا تاولصلا كلذكف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف ء ءيش - هخسو

 ىلع لد امك ةبوت نم اهل دبالفرئابكلا امأ - رئاغصلا ىأ - اياطخلا نهب ا
 للا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىذمرتلاو ملسم ثيدح كلذ

 ىفو - ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو ء سمخلا تاولصلا : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىقو ٠ رئابكلا شغت مل ام اهتيب امل ةرافك ناضمر ىلإ ناضمرو : - ةياور

 . رئابكلا تبنتجا اذإ : - ةياور

 لاق لو آو هيلع هلل ىلص يبنلا نع دنع ىلاعت لا يضر سنأنعو

 اهومتدقوأ ىتلا مكنارين ىلإ اوموق مدآ ىنب اي : ةالص لك دنع ىداني اكلم هلل نإ

 . (7١بونذلا انه نارينلاب دارملاو . اهوئفطأف -

 ىف وهو هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ ىلع تلخد : لاق ىبلعثلا ملسم ىبأ نعو

 . حيحصلا ىف مهب جتحم مهلك هلاجر : ىرذنملا لاقو ىناربطلا هاور )1
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 هللا ىلص هللا لوسر تعمس كنأ كنع ينثّدح الجر نإ ةمامأ ابأ اي: تلقف دجسملا
 ىلع حربمو ههجوو هيدي لسغف ءوضولا غبسأف ًاضوت نم : لوقي ملسو هلآو هيلع

 هيلإ تشم مويلا كلذ ىف هل هللارفغ ةضورفم ةالص ىلإ ماق مث ِهِينذَأو هسأر

 نم هسفن هب ثدحو هانيع هيلإ ترظنو هانذأ تعمسو هادي هيلع تضبقو هالجر

 . ءوس

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس دق هللاو : ةمامأوبأ لاقف
 .(")رارم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىراصنألا بوي ىبأ نعو
 . "!ةئيطخ نم اهّيدي نيب ام ٌطحت ةالص لك نإ : لوقي ناك ملسو هلآو

 : كل د نمو

 هللا ىضر ةحلط ىبأ نب نادعم نع ملسم ىور . تاجردلا عفرت ةالصلا نأ

 : تلقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابوث تيقل : لاق هنع ىلاعت

 ىلإ لامعالا بحأب ىنربخأ : لاق وأ - ةنجلا هب هللا ىنلخدي لمعأ لمعب ىنربخأ

 كلذ نع تلأس : نابوث لاقف ةثلاثلا هتلأس مث « تكسف هتلأس مث . تكسف ىلاعت هللا

 هلل دجست ال كنإف دوجّسلا ةرثكب كيلع : لاقف ملسو هلآو هيلع للا ىلص هللا لوسر

 . ةكيطخ كنع أهب ّطحو ةجرد اهب هللا كعفر ألإ ةدجس

 للا ىلص هللا لوسر عمس هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نعو

 ةنسح اهي هل هللا بتك الإ ةدجس هلل دجسي دبع نم ام : لوقي ملسو هلآو هيلع

 ("!دوجسلا نم اورثكتساف ةجرد اهب هل عفرو ةكيس اهب هنع احمو

 دهاوش هلو دمحأ هاور )١(
 .نسح هدنسو دمحأ هاور ىمثيهلا لاق (؟)
 . حيحص دانسإب هجام نبا هاور )5



 ٠ : كلل ذ نمو
 ةريره ىبأ نع ىناربطلا ىور . ىلاعت هللا هعرش عوضوم ريخ ةالصلا نأ

 ريخ ةالصلا : لاق مو هلآو هيلع لا ىلص هلل لوسر نأ هذع ىلاعت هلا ىضر

 : كلل ذ نمو

 لاق : لاق هنع ىلإعت هللا يضر نابوث نع: لامعألا ريخ ةالصلا نأ

 الإ الإ ءوضولا ىلع ظفاحي الو ٌةالصلا كلامعأ ريخ نأ اوملعاو -اوحلقت عميقتسا
 )١"( نمْؤم

 : كل د نمو

 هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعف . حابشألاو حاورألل ءافش ةالصلا نأ

 . (')؛ ءافش ةالصلا نإ :  لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ

 : كلذ نمو

 نب ةدابع نع « ةنجلا لوخدب ىلاعت هللا دنع دهع ذاختا اهيف ةالصلا نأ
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر تماصلا

 ًائيش نهنم ٌعيضي ملو نهب ءاج نمف دابعلا ىلع هللا نهبتك ت تاولص سمخ : لوقي

 سيلف نهب تأي مل نمو « ةئجلا هلخدي نأ دهع هللا دنع هل ناك نهقحب ًافافختسا
 و . (؟ةنجلا هلخدأ ءاش نا هبَدع ءاش نإ دهع للا دنع هل

 هللا لوسر انيلع جرخ : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرّجع نب بعك نعو

 ءانث اوصحت نل ىا : اوصحت نل ىنعمو .. هحيحص ىف نابح نباو دمحأ مامإلا هاور )1(

 . دمحأ هاور (؟)
 ىئاسنلاو دواد وبأو كلام هاور (؟)
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 ام: .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف «رفن ةعبس نحنو ملسو هلآو.هيلع هللا ىلص

 لبقأ مث  اليلق - تكس ىأ  ٌمرأف : لاق . ةالصلا رظتنن املج : انلق ؟ ْمكسلجأ
 يّلص نم : لوقي مكر َناف : لاق « ال انلق ؟ مكبر لوقي ام نورت له : لاقف انيلع
 هلخذأ نأ دهع ىلع هلف اهّقحب آفاقا اهعيضي ملو اهيلع ظفاحو اهنقول ةالصلا
 .ىلع هل دهع الف اهقحب ًفاقخدما اهعيضو اهيلع ظفاحي مو اهلصي مل نمو ؛ةنجل
 ) هل ترفع تئش ناو هتبذع تئش نإ

 نعف  هناوضرو هتمحرو ىلاعت هللا وفع ىلصملا حنمت ةالصلا نأ : اهتمو

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا
 7 ! هللا وفع رخآلاو هللا ناوضر ةالصلا نم لوألا تقولا

 هللا ناوضر تقولا وأ : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبتلا نأ ءاجو

 . 7 لجو رع هللا وفع تقولا رخآو هللا ةمحر تقولا طسوو
 : كل د نمو

 ىضر ةريره يبأ نعف يلصملاب هتكئالم ةزعلا بر ةاهابم اهيف ةالصلا نا

 ةياور ىفو - مكيف نوبقاعتي : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا

 راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم نوبوانتي ىأ : مكيف نوبقاعتي ةكئالملا نإ : دمحأ

 مهلأسيف مكيف اوتاب نيذلا ٌجْرْعَي مث ,رصعلا ةالصو ٍحْبَصلا ةالص ىف نوعمتجيو

 مهو مهانكرت :نولوقيف ؟ىدابع متكرت فيك : لوقيف مهب ملعأ وهو - - مهبر

 . (4)نوُلصي مهو مهانيتأو نوُلضي

 .هوحنب دمحأو ىناربطلا هاور : ىرذنملا لاق )١(

 .ىذمرتلا هاور (؟)
 . ىنطقرادلا هاور (؟)

 .ناخيشلا هاور (:4)



 ل1

 : كل ذ نمو

 زع هبر نيبو ىلصملا نيب بجحلا عفرت « هبرب دبعلا ةلص اهيف ةالصلا نأ

 نإ: لاق ملسو هلآو هيلعهللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع. لجو

 هبر نيبو هنيب بجحلا هل تفشكو « نانجلا هل تحتف ةالصلا ىف ماق اذإ دبعلا

 .("]ءكنتي وأ ًطختمي مل ام نيعلا روحلا هتلبقتساو

 : كل د نمو

 دجساو 7 ىلاعت لاق ٠ بابرألا بر ةرضح نم بارتقالا اهيف ةالصلا نا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع «برفاو

 اورشكأف ء دجاس وهو لجو زع هر نم دبعلا نوكي ام برأ :٠ ملسو هلآو هيلع

 . 9, ءاعُدلا

 . ماقمل ةيدوبعلا لذ ضحم نم هيف امل صاخ برق دوجسلا ىف ناك امنإو
 .ةيبوبرلا ةزع

 :٠ كلذ نمو

 ىبنلا لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع . ةزعلا بر ةاجانم اهيف ةالصلا نأ

 لاق ٠ هَّبر ىجاني امنإف ة ةالصلا ىف ناك اذإ نمؤملا نإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 (©7, هيمدق تحت وأ هراسي نع نكلو هنيمي نع الو هيدي نيب نقزبي
 صن امك ىرسيلا هديب هذخأيف الإو « باوتلا ىلع ةالصلا تناك ثيح اذهو

 . هيلع

 : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 .ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )١(

 .ملسم هاور (")
 .هريغو ى ىراخبلا هآور ١) (
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 هالصم ىف ماد ام هلا ىجاني امْنإف همامأ قصْبَي الف ة ةالصلا ىلإ مكدحأ ماق اذإ
 ('لاهتفذيف هيمدق تحت وأ هراسي نع قص(يلو اكلم هنيمي نع َنإف هنيمي نع الو

 كلذ نمو

 هللا ىضر رمع نبا نع - ىلاعت هللا ىلع لابقإلاو هجوتلا اهيف ةالصلا نأ
 الف ىَّلصي مكدحأ ناك اذإ : لاق ملمو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسرر نأ اميهنع

 ("!ىَّلص اذإ ههجو لبق هللا نإف ههجو لبق قصي

 : كلذ نمو

 : ىلاعت لاق  هدبعل ىلاعت هركذو ىلاعت هبر دبعلا ركذ اهيف ةالصلا نأ

 ركذلا نم عون لك نإف « كل ىركذو ىل كركذل ىأ 4 يركذل ةالّصلا مقأو )
 .هناحبس هنم ركذب لباقم هبرل دبعلا هب برقتي

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 ام ىدبعلو نيفصن ىدّبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق ): يلاعت لاق : لوقي ملسو

 ىندمح :٠ ىلاعت هللا لاق ؛ نيملاعلا بر هلل دمحلا ؛: دبعلا لاق اذإف ءلأس

 :لاق اذإو ٠ ىدبع ىلع ىَنْنَأ : ىلاعت هللا لاق ؛ ميحرلا نمحرلا ؛ :لاق اذإو « ىدبع

 -ىدبع ىلإ ضوف : .ةرم لاقو « ىدبع ىندجم ٠ ىلاعت لاق ؛ يذلا موي كلام ٠

 « لس ام ىدبعلو ىدبع نيبو ينيب اذه : لاق « نيعتسن كاّيإو دبعن كاَيِإ ٠ لاق اذإف

 بوضغملا ريغ مهيلع تمعنا نيذلا طارص « ميقتسملا طارصلا اندها ؛ :لاق اذإف

 .(7) «لأس ام ىدبعلو ىدبعل اذه ؛: ىلاعت لاق « نيالا الو مهيلع

 نمحرلا هللا مسب ٠ : دبعلا لاق اذإف : هلوأ ىف ةدايز ىرخأ ةياور ىف ءاجو

 .ىراخبلا هاور ( 701)

 ملسم هاور (؟5)
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 )١(. ؛ىدبع ىنركذ :٠ ىلاعت هللا لوقي ؛ ميحرلا

 : كل ذ نمو

 قفاو نمف . نيمآ ةحتافلا ةءارقل لوقت : ىأ ةكئالملا نيمأت اهيف ةالصلا نأ
 هللا يضر ةريره ىبأ نع ثيدحلا ىف ءاجامك « هبنذ نم مدقتام هل رفغ مهنيمأت

 نم هّنِإف اونمأف مامإلا نَمَأ اذإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع
 . ("!دبْذَد نم مّدقت ام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هنّيمأت قفاو

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 رفغ ىرخألا امهادحإ تقفاوف نيمآ ءامسلا ىف ةكئالملا تلاقو نيمآ مكدحأ لاق اذإ
 . ")هبنذ نم مدقت ام هل

 : كل ذ نمو

 ام لتا > : ىلاعت هللا لاق ركنملاو ءاشحفلا نع اهبحاص ىهنت ةالصلا نأ
 ركدملاو ءاشحفلا | نع هنت هنت ةالّصلا نإ ةالّصلا مقأو باّتكْلا نم كيلِإ يحوأ
 .« َنوُعصَت ام مَلَعي هللاو رك هللا ركل

 نع هاهنت اهنأ اهماقأ نميف ةالصلا رثأ نيبو ةالصلا ةماقإب هناحبس رمأ دقف
 تاركنملاو ةيلعفلا شحاوفلاو « ىلوقلا ركنملاو  ةيلعفلا تامرحملا ىأ  ءاشحفلا
 . بونذلاو ماثآلا عمجم امه ةيلوقلا

 : كل د نمو

 نإ 9 ىلاغت هللا لاق - ةميمذلا تافصلا نم دبعلا بذهت ةالصلا نأ

 )١( ىقويبلاو ىنطقرادا دنع ىهو فيعض اهدانسا نكلو عومجملا ىف ىوونلا لاق .
 نيحيحصلا ىف (؟25؟) .
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 لإ نب اعونم ريخلا هّسْم اَذإو م اعوزج رشلا هّسَم اَذِإ * اعوله قلخ ناسنإلا

 هسم اذإ ناسنإلا ىنعي .تايآلا . .« نومئاد مهتالص ىلع مه نيذّلا + نيَلصملا

 ىلاعت هللا قح عنمو حش ىلاعت هللا نم ريخلا هسم اذإو هرجضو هعزج دتشا رشلا

 ٠ لاق ملو هلآو هيلع للا ىلص ىبنلا نأ دنع دا يضر ةريره ىبإ نع «كلذ يف

 (') علاخ نبحو علاه حش لجرلا ىف ام رش

 ىف مهتالص ىلع نومئادلا نولصملا الإ ةميمذلا تافصلا كلت نم أربي ملو

 ةنسحلا عابطلا ىلإ ةئيسلا عابطلا نم مهتلوح اهنإف اهل نومزالملا اهتاقوا

 .لئاضفلاو تالامكلا روطأ ىف مهتروطو
 ىور « ىلصملا ىلع اهيفرثانتي ىهلإلاربلا نأ ةالصلا صئاصخ نمو

 لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ السرم ىرصبلا نسحلا نع ٍرصن نب دمحم

 هب ُفحتو هسأر قرفم يلإ ءامسلا نانع نم ٌربلا رثانتي لاصخ ثالث يلصملل

 نم ىلصملا ملعي ول : دانم هيدانيو ءامسلا نانع ىلإ هيمدق دل نم ةكئالمل

 . لتفنا ام ىجاني

 هالصم ىف ماد ام ىلصملا ىلع ىلصت ةكئالملا نأ ةالصلا صئاصخ نمو
 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .: ,لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع .

 مهللا هل رفغا مهلا : ل اوقت ةكئالملاو هسبحت ةالصلا تماد ام ةالص ىف مكدحأ نإ
 ةفزو ىه * ى.عدهدم د -

 ثدحي وأ هالصم نم مقي مل ام . همحرا

 : كلل ذ نمو

 ىضر ىرعشألا كلام ىبأ نع - ةرخالاو ايندلا ىف نمؤملل رون ةالصلا نأ

 ناميإلا رذعش روهذلا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا

 ةالصلاو ضرألاو ءامسلا نيب ام - المت وأ - نآلمت هلل دمحلاو هللا ناحبسو

 .دنسملا ىف دمحأ هأور )١(

 . ىراخبلا هاور (؟)



 هك

 لاق . ههجوو هلقعو هتريصبو هبلق ىف ىلصملل رون يهف .( !ثيدحلا . رون
 . « دوجسلا ِرَثَأ نُم مههوجو يف مهاميس ): ىلاعت

 ٍماقأف هتالص ىلع دبعلا ظفاح اذإ ؛ اعوفرم تماصلا نب ةدابع نع
 دعصو ىنتظفح امك هللا كظفح تلاق اهيف ةءارقلاو اهدوجسو اهعوكرو اهءوضو
 . ("!ثيدحلا ؛رون اهلو ءامسلا ىلإ اهب

 نبا نع ٠ ةرخآلا خزارب عيمجو طارصلا ىلعو هرشح ىف نمؤمللرون ىهو
 نم: :لاقف ةالصلا ركذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امهنع هللا ىضر رمع
 . (7ثيدحلا « ةمايقلا موي ةاجنو اناهربو ًارون هل تناك اهيلع ظفاح

 امك هظفحتو ىلصملا طوصت اهنأ ربقلا ملاع ىف ةالصلا صئاصخ نمو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضرةريره ىبأ نع . أاهظفح

 نولي نيح مهلاعن قفَح عمسي هنإو هربق ىف عبضو اذإ تيملا نإ ؛ : ملسو هلآو
 تناكو هنيمي نع مايصلا ناكو هسأر دنع ةالصلا تناك ًانمؤم ناك نإف نيربدم

 ناسحإلاو ؛ فورعملاو تالصلاو ةقدصلا نم تا اريخلا لعف ناكو هلامش نع ةاك زل
 مث لخدم يلبق ام : ةالصلا لوقتف هسأر لبق نم ,ىتؤيف هيلجر دنع سانلا ىلإ

 :ةاكزلا لوقتف هراسي نع ىتؤي مث لخدم ىلبق ام : مايصلا لوقيف هنيمي نع ىتؤي

 ةقدصلا نم تاريخلا لعف لوقيف هّيلجر لبق نم ىتؤي مث لخدم ىلبق ام
 دق سلجيف .. سلجا : هل لاقيف لخدم ىلبق ام : سانلا ىلإ ناسحإلاو فورعملاو
 لوقت ام مكن نا ىذلا نه كت هل لاقيف بورغلل ْتَنَد دقو سمشلا هل تقم
 أ. لعفتس كنإ نولوقيف ىلصا ىتح ىنوعد ؛ لوقيف ؟ هيلع دهشت امو هيف
 بم اذار هيف لوك نام لاق ناك ىذا للا اه كر: هنع كلأسن امع

 .ملسم هاور )١(
 .ىراخبلا هاو (؟)
 . نابح نبا حيحص ىف وهو دنسملا ىف دمحا هاور (؟)



 هال 2

 قحلاب ءاج هنأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنأ دش دمحم :لوقيف ؟هيلع

 5 نإ ثعبت كلذ ىلعو تم كلذ ىلعو تييح كلذ ىلع : هل لاقيف . هللا دنع نم
 مه< هس هل 2 _-

 هللا دعأ امو اهنم كدعقم اذه : هل لاقيف ةّنجلا باوبأ نم باب هل حتي مث هللا ءاش

 . "7ثيدحلا ؛ارورسو ةطبغ دادْريِف اهيف كل

 اهب اقشعتم ايندلا ىف هتاولص ىلع ظفاح نم نأ ةالصلا صئاصخ نمو

 عيمجل ىلاعت هللا هاطعأ ماقم اذهو هتالصب امعنتم هربق ىف ىلصي لازي ال هناف

 هدابعع نم ءاش نم هب مركي دقو نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا تاولص هئايبنأ

 ىلعي وبأ هاور ام مهروبق ىف نولصي مهلك ءايبنألا نأ ىلع ليلدلاو . نيحلاصلا
 ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع « ءايبنألا ةايح ٠ ءزج ىف ىقهيبلاو
 د مهروبق ىف ءايحأ ءايبنألا : : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نعو

 . "ارمحألا بيثكلا دنع هربق ىف ىلصي ىسوم ىلع ىب يِرسُأ ةليل تي
 نأ : ثيدحلا يف ءاج دقف مهروبق ىف نيحلاصلا ةالص ىلع ليلدلا امأو

 دقو ثيدحلا ٠ لعفتس كنإ ٠ : نولوقيف يّلصأ ىّتح ىنوعد : ةكئالملل لوقي نمؤملا

 ..مدقت

 هلإ ال ىذلاو انأ : لاق هيبأ نع شيبح نب راسي نع ةيلحلا ىف ميعن وبأ دنسأو

 هيلع انيوس املف هريغ لجرو ديمح ىعمو هدحل ىف ىنانبلا اتباث تلخْدَأوه الإ

 : لاق ؟ هارت الأ :ىعم ىذلل تلقف هربق ىف ىلصي هب اذإف ةنبل تطقس نبللا

 ؟تباث لمع ناك ام : اهل انلقف تباث ةنبا انيتأ انغرفو هيلع انيوس املف تكسا

 رحسلا ناك اذإف ةنس نيسمخ ليللا موقي ناك : تلاقف اهانربخأف ؟متيأر امو :تلاق

 ناك امف . اهينطعأف هربق ىف ةالصلا ادحأ تيطعأ تنك نإ مهللا : هئاعد ىف لاق

 .هل ظفللاو هحيحص ىف نابح نباو ىناربطلا هاور : ىرذنملا لاق 1(

 .ىئاسنلاو ملسم هجرخأ )١(



 - ه8

 .ه ا .ءاعدلا كلذ دريل هللا

 امك هربق ىف نآرقلا ةوالتب هدابع ضعب مركأ دق ىلاعت هللا نأ كلذ ريظنو

 برض : لاق  امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم ىذمرتلا ىور
 هنأ بسحي الوهو ربق ىلع ءابخ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ ضعب

 ىتأف ٠ اهمتخ ىتح « كلملا هديب ىذلا كرابت ) ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإفربق

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف هربخأف - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 .«ربقلا باذع نم هيجنت ةيجنملا ىه ةعناملا ىه ٠

 ةباغلاب ىلام تدرأ : لاق هللا ديبع نب ةحلط نع هدانسإب هدنم نبا ىورو

 تعمس ام ربقلا نم ةءارق تعمسف مازح نب هللا دبع ربق ىلإ تيوأف ليللا ىنكرذاف
 : لاقف هل كلذ تركذف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ تئجف . اهنم نسحأ

 ٍدَجْرَبَر نم ليدانق ىف اهلعجف مهحاورا ضبق هللا نأ ملعت ملأ هللا دبع كلذ

 ىتلا اهناكم ىلإ مهحاورأ مهيلإ تدر ليللا ناك اذإف ةئجلا طسو اهقلعو توقايو

 . ىلبنحلا بجر نبا هركذ امك . تناك

 كلذ نمو

 ىبأ نع ءاج رانلا نم دوجسلا ءاضعأ ىلصملا ىلع ظفحت ةالصلا نأ

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلإ نع ليوط ثيدح ىف هنع ملا ىضر ةريره

 2و هتمأب ٍلسّرلا نم زوجي نم لوأ نوكأف منهج ىنارهظ نيب طارصلا برضيو
 بيلالك منهج ىفو . ماس ملس مهللا : لسرلا مالكو .« لسرلا الإ دحأ ذئموي ملكتي

 كوش لم اهتإف : لاق معن : اولاق ؟ٍنادعَسلا كوش متيأر له نادعسلا ٠ كوش لثم

 مهنمف مهلامعأب .سانلا فطخت ىلاعت هللا الإ اهمظع ردق ملعي ال هنأ ريغ نادعسلا

 هللا دارأ اذإ ىتح وجني مث لدرخي نم مهنمو هلمعب - كلهي ىأ - قبوي نم
 هللا دبعي ناك نم رانلا نم اوجرخي نأ ةكئالملا رمأ رانلا لهأ نم دارأ نم ,ةمحر

 دوجسلا عضوم لكأت نأ رانلا ىلع ىلاعت هللا مرحو دوجّسلا راثآب مهنوفرعيف
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 تابن نوتبذيف ةايحلا ءام مهيلع ُبصيف - وقرتحا ىأ - اوشحتما دقو نوجرخيف

 . !)ثيدحلا .. ليسلا ليمح ىف ةبحلا

 كلذ نمو

 برل دوجسلل قئالخلا ىعدت موي دوجسلل هدعتو ىلصملا ءىهت ةالصلا نأ

 الق دوجّسلا ىَلِإ نوعديو قاس نع فشكي موي ) : ىلاعت هللا لاق . نيملاعلا

 دوجّسلا ىَلِإ نوعدي اوناك دقو ةلذ مهقهَرت مهراصبأ ةعشاَخ * نوعيطتسي

 .« نوماس مهو

 نيفلكملا ناحتما فقوم نع ةميركلا ةيآلا هذهب ىلاعتو هناحبس ربخأ دقف

 لهأ ىلع هب ىلجتي ميظع رون نع فشكي هناحبس هنأ كلذو ةمايقلا موي دوجسلاب

 هنع هللا ىضر ديعس ىبأ نع ءاج امك « ىلاعت هل دوجسلا ىلإ مهوعديو فقوملا

 دجسيف قاس نع انّير فشكي : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تعمس : لاق

 دجسيل بهذيف ةعمسو ءاير ايندلا ىف دجسي ناك نم ىقبيو ةنمؤمو ٍنمؤم لك هل

 . (') ادحاو ًاقبط اقبط هرهظ دوعيف

 نم ىقّبي الف قاس نع فشكيف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق ةياور ىفو
 دحسي ناك نم ىقُيي الو دوجسلاب هللا نأ الإ هسْفن ءاقلت نم لل دجسي ناك

 امّك ةدحاو ةقبط هرهظ هللا لعج الإ  اقافنو سانلا نم ًافوخ ىأ - ءايرو ءاَقَنا
 . (7هافق ىلع رخ دجسي نأ دارا

 ىسوم ىبأ نع ءاجام هرسفي ثيدحلاو ةيآلا ىف دراولا قاسلا نع فشكلاو

 © قاس نع فشُكي َمْوَي ) : ىلاعت هلوق ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 .ناخيشلا هاور )١(
 .ىراخبلا هاور (؟)
 .ملسم هاور (*)



 أك

 .(') آدِجس هل نورخيف ميظع رون : لاق

 «قاس نع فشكي موي ١ :ىلاعت هلوق ىف ىعخنلا ميهاربإ قيرط نم ءاجو ٠

 تماق لاقي : لاق مث ميظع رمأ نع فشكي ىأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق

 . ")ها تمظعو تدتشا اذإ ىنعي قاس ىلع برحلا

 لخدي ةنجلا باوبأ نم اصاخ اباب اهل نأ ةرخآلا ىف ةالصلا لئاضف نمو

 . ىلصملا هنم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ - هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعف

 ريخ اذه هللا دبع اي : ةّئجلا باوبأ نم ىدون هللا ليبس ىف نيجوز قفَْأ نم :٠ لاق

 داهجلا لهأ نم ناك نمو . ةالصلا باب نم ىعد ةالّصلا لهأ نم ناك نمف

 نمو . نايرلا باب نم ىعد مايصلا لهأ نم ناك نمو . داهجلا باب نم ىعد

 ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ لاقف ؛ ةقدصلا باب نم ىعد ةقدصلا لهأ نم ناك

 نم باوُبألا كلت نم ىعد نم ىلع ام هللا لوسراي ىمأو تنأ ىبأب : هنع

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف اهلك باوبألا كلت نم دحأ يعدي لهف ةرورض

 (©ههنم نوكت نأ وجرأو معن

 لى

 .مهريغو رذنملا نباو ريرج نباو ىلعيوبا هاور )١(
 .تافصلاو ءامسالا باتك ىف ىقهيبلاو هدنم نباو روصنم نب ديعس هاور (؟)

 .ىراخبلا هاور (5)
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 ةنجلا ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هقفارم

 : كلدنم

 ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةقفارمل هدعتو ىلصملا ءىهت ةالصلا نأ

 .. ةنجلا

 ىلص ئىبنلا مدخأ تنك : لاق هنع هللا ىضر ىملسألا بعك نب ةعيبر نع
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تيوأ ليللا ناك اذافا ىراهن ملسو هلآو هيلع هلل

 هللا ناحبس :٠ لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هعَمْسَأ لازأ الف هدنع تف ملسو
 ةعيبر اي : اموي لاقف .مانأف ىنيع ينبلغت وأ ّلمُأ ىتح ؛ ىبر ناحبس هللا ناحبس

 وق < -

 . ةعطقتم ةيناف اينّدلا نأ تركذتو « رظنأ ىتح ىنَرظْنَأ تلقف كيطعأف ينلس
 2 يي 6# ل

 تكسف ةّئجلا ىنلخديو راثلا نم ىنيجني نأ هللا وعدت نأ كلاسأ هللا لوسراي تلقف

 ىنرمأ ام تلق ؟اذهب كرمأ نم: لاق مث . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر

 ىنعأف لعاف ىنإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأ لاقف ٠ ويل كاوعنت نأ تيبخأف

 هلآ هيلع هلا ىلص هلل لوسر عم يأ تنك: لاق هنأ بعك نب ةعيبر نع

 مساوما < داو ل

 هيلع للا ىلص لاق كاذوه : تلق ؟كنرْيََأ لاق . .ةنجلا ىف كتففارم كلأسأ
 ("ادوجسلا ةرثكب كسفن ىلع ىنعأف : ملسو هلآو

 هللا ىلص هللا ىبن ىل لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف ىبأ نع ءاجو

 )١( ىراخبلا هاور .

 . ملسم هاور (1)
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 ('”ةدوجٌسلا رثكأف ىناقلت نأ تدرأ نإ : ملسو هلآو هيلع

 : ةزعلا بر ةيؤر

 لج ةزعلا بر ةيؤرل هدادعتسا ىوقت اهنأ ىلصملا ىف ةالصلا لئاضف نمو
 . العو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم انك : لاق هنع هللا ىضر هريرج نع ءاج

 مكبر نورتس مكْنِإ : لاقف -ردبلا ةليل : ةياور ىفو - ةليل رمقلا ىلإ رظنف ملسو
 ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف . هتيؤر ىف نوماضت ال رمقلا اذه نورت امك

 _.رجفلاو رصعلا يعي : ملسم داز - اهبورغ لبقو ِسمّقلا عولط لبق ةالص

 ال, هلوقو .( "!بورغلا لْبقو سمشلا عولط لبق كبر دمحب حسو : أرق مث « اولعفاف

 لب نامرح الو ميض مكدحأ لاني ال ىأ  ميضلا نم اففخم ىوري ٠ نوماضت
 . ماحدزالا ىفني وهف اددشم ىوريو . مكبر نورت مكلك

 ةظفاحملاب اهلين ىجري دق ةيؤرلا نأ ىلع لدي اذه :ىباطخلا ةمالعلا لاق

 دقو : رجح نبا ظفاحلا لاق .. ها رجفلاو رصعلا ةالص ىأ نيتالصلا نيتاه ىلع

 لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم ىذمرتلا هجرخأ امب كلذل دهشتسي
 ىلإ رظني نمل ةلزنم ةّنجلا لهأ ىنذأ نإ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا ىلع مهمركأو .ةنس فلأ ةريسم هررسو همدخو هميعنو هجاوزأو هنانج

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أرق مث ةّيشعو ةودغ ىلاعت ههجو ىلإ رظني نم يلاعت

 . « ةرظان اهَبر ىَلِإ * ةرضاّن دموي هوجو )
 هنأ الإ ارصتخم ايندلا ىبأ نباو دمحأ مامإلا اضيأ هاور ثيدحلا اذه : لوقأ

 نم ةلزدم ةئجلا لهأ لضفأ نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق هتياور ىف لاق

 دمحأ مامإلا هاور )١(
 . ناخيشلا هاور )١(
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 . نيتّرم موي لك ىلاعت هللا هجو ىلإ رظني

 نيملاعلا بر ةيحق

 عيمج ةيحتو نيلسرملاو ءايبنألا مامإ ةيحتو نيملاعلا بر ةيحت اهيف ةالصلاو
 عم انك اذإ انك : لاق هنع ىلاعتهللا ىضر دوعسم نبا نع : نيحلاصلا هللا دابع

 . هدابع نم هللا ىلع مالسلا : انلق ةالصلا ىف ملسو هلأو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىبنلا لاقف ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا :ةياور ىفو . نالفو نالف ىلع مالسلا
 نكلو . مالسلا وه هللا نإف هللا ىلع مالسلا اولوقت تال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هللا ةمحرو ىلا اهُيَأ كيلع م السلا . تابيطلاو تاولصلاو هلل تاّيحنلا : اولوق

 باصأ كلذ وتلف اذإ مكّتإف ٠ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا ٠ هتاكربو

 دبع لك تباصأ اهومتلق اذإ مكنإف ةياور ىفو - ضرألاو ءامسلا ىف دبع لك

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ . ضْرألاو ءامسلا ىف حلاص هلل

 0" !هلوسرو

 ىبنلا ىلع ةالصلا ىلع ةالصلا لامتشا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 يهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا اهيف ىلاعت هل ةالصلاو
 هتكئالَمَو هللا ّنِإ ىلاعت هللا لاق ؛ ؛ ىلاعت هللا اهعرش ىتلا تابرقلا مظعأ نم

 . « اميلست اوُمَلَسَو هيلع اوُلص اوُنَمآ نيا اَهْيأ اي يتلا ىَلع نوُلصُي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناتأ : لاق هنع هللا ىضر ىردبلا دوعسم ىبأ نع

 )١( ىراخبلا هاور .



 خ5

 زع هللا انرمأ :دعس نب ريشب هل لاقف ةدابع نب دعس سلجم ىف نحنو ملسو هلآو

 ىلص هللا لوسر تكسف ؟ كيلع ىّلصن فيكف هللا لوسر اي كيلع ىّلصن نا لجو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث هّلأسي مل هنأ انينمت يتح ملسو هلآو هيلع هلا

 لآ ىلع تيَلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق : ملسو
 ديمح َكنِإ ميهاربإ لآ ىلع ترب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهارب

 . ('ادهشتلا ىف يأ ٌمتملع دق امك م السلاو « ديجم

 .نابضغ هيلع وهو ىلاعت هللا ىقل اهكرت نم نأ ةالصلا صئاصخ نمو

 - هرصي بهذ ىأ - ىرصب ماق امل : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 ةالصلا كرتأ ال ىأ ال :لاق « امايأ ةالصلا - كرتت ىأ عدتو كيوادن ليق
 وهو هللا ىقل ةالصلا كرت نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ - ادبأ

9 
 . (7نابضغ هيلع

 .. ىلاعت هللا ةمذ هنم تئرب دقف اهكرت نم نأ ةالصلا صئاصخ نمو

 هيلع هللا ىلص ىليلخ ىناصوأ : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع

 الص ك رت الو تفرح نإو تعّطَق نإو ًاكيش هللاب كرشت ال نأ ملسو هلآو
 عسا لع

 اهنإف رمخلا ب ارشت الو ةَمْذلا هنم تئرب دقف ًادمعتم اهكرت نمف ًادمعتم ةبوتكم

 . 9 كرش لك حاتفم

 لوسراي : لاقف لجر هللا لوسر ىتأ : لاق هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نعو
 هَ

 تبدع نإو اديش هللاب كرشت تت ال :لاق ةنجلا تلخد هتلمع اذإ ًالمع ىنملع هللا

 كرت الو كل وه ءىش لك نمو كلام نم كاجرخأ نإو كيدلاو عيطأو تقرحو

 )١( .ملسم هاوز -
 ( 0بيغرتلا ىف امك نسح هدانسإو ىناربطلاو رازبلا هأور .

 ىقهيبلاو هجام نبا هاور (؟) .
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 )١( لاعت هللا ةّمذ هنم تئرب دقف ًادمعتم ةالصلا كرت نم َنإف ادمعتم ةالصلا

 دبع نعف ةرخآلا ىف ةاجنلا دقفو هناهرب عطقناو هرون بهذ اهكرت نم نإو

 ةالصلا ركذ هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع هللا ىضر رمع نب هللا

 مل نمو « ةمايقلا موي ةاجنو اناهربو ًارون هل تناك اهيلع ظفاح نمد: : لاقف اموي

 نوراق عم ةمايقلا موي ناكو ةاجن الو ناهرب الو رون هل نكي مل اهيلع طفاحي
 مريب

 0" ) فلخ نب ىبأو ناماهو نوعرفو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر رباج نعو.

 0 ةالصلا كرت رفكلا نيبو لجّرلا نيب ٠

 اذه لثم درو دقو . ها تاعباتملا ىف هدانسإب سأبالو ىناربطلا هاور : ىرذنملا لاق )١(
 3 هريغو دنسملا ىف ثيدحلا

 ىف نابح نباو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلاو ديج دانسإب دمحأ هاور : ىرذنملا لاق (؟)
 ةهةحتدحص
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 ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب : لاقو ملسمو دمحأ هاور : ىرذنملا لاق (5)
 هاورو . ةالصلا كرت الإ رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل : هظفلو ىئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 دبعلا نيب ١» هظفلو هجام نبا هاورو 2 ةالصلا كرت ناميإلاو رفكلا نيب » هظفلو ىذمرتلا

 « ةالصلا كرت رفكلا نيبو



 اك

 ةعامجلا ةةلص فرش

 رجألاو ميظعلا باوثلا نم ىلاعت هللا هلعجام ةيدمحملا ةمألا فرش نمو
 . ةعامجلا ةالص ىلع ميركلا

 نيرشعو سمخب ادرفنم لجرلا ةالص ىلع ديزت ةعامجلا ةالص نأ اهنمف
 وبأ هاور اميف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىف كلذ حص امك افعض
 : امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع ةياور ىفو هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره

 ةالص نم ٌلْضُفأ ةعامجلا ةالص : الق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 .("]ةجرد نيرشعو سمخب ةياور ىفو .ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا

 فلتخي كلذ نأب نيتياورلا نيب فالخلا اذه نع ىوونلا باجأ دقو

 ضعبلو « نورشعو سمخ مهضعبل نوكيف « ةالصلاو نيلصملا لاوحأ فالتخاب
 ةرثكو اهعوشخو اهتأيه ىلع هتظفاحمو « ةالصلا لامك بسحب نورشعو عبس
 . ةعقبلا فرشو اهلضفو اهتعامج

 هللا لوسر تعمس : لاق هنأ هنع هللا ىضر نامثع نع : بونذلا ةرفغم اهنمو

 ةالص ىلإ ىشم مث ءوضولا غبسُأف ًانضوت نم : ٍلوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . 9 هبنَذ هل رفغ مامإلا عم اهالصف ةبوتكم

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو

 :لاق . كيدعسو بر كيبل تلق « دمحم اي: :ىل لاقف ىبر نم تآ ةليللا ىناتأ : :ملسو

 ىتح فتك نيب هدي عضوف ملعأ ال تلق ؟ىلعألا ًالملا مصتخُي ميف ىرذت له

 ىف امو تاومسلا ىف ام تملعف ىرحن ىف : لاقوأ ىيدث نيب اهدرب تدجو

 )١( ملسمو ىراخبلا هاور .
 (( هحيحص ىف ةميزخ نبا هآور .



 ام

 مصتخي ميف ىردتأ : دمحم اي لاق . برغملاو قرشملا نيب ام : لاق وأ « ضرألا

 ُ و ىف .معن 'ا!تاعامجلا ! مادقألا لقن تارافكلاو تاج ردلا تلق ؟ىلعالا للملا
 . ثيدحلا

 : نيتزئاج لان ةعامجلا ىلع ظفاح نم نأ :اهنمو

 .اهنم ةاجنلاو رانلا نم قتعلا : الوأ

 هلل بلقلا ةراهطو نيدلا بادآ ىف بذبذتلاو « قافنلا نم ةمالسلا : ايناث

 .نمؤملا هب ءىضتسي ردصلا ىف عدوي رونو « صالخإب هللا ةعاط ىلع لابقإلاو

 نب سنأ نع ءاج دقف ٠ اهرئابكو بونذلا رئاغص كريو لئاذرلا نع ىلختيف

 ةءار ناتءارب هل بتك ىلوألا ةريبكتلا كردي ةعامج ىف موي نيعبرأ هلل ىَلص

 . (")قافنلا نم ةءاربو رانلا نم
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع اضيأ ءاجو

 .. ("رانلا نم اقع انذع اهي هل لا بتك ءاشعلا ةالص نم ىلوألا

 ملولو اهروضح ىلع مزع نمل لصحي اهباوث نأ ةعامجلا لئاضف نمو

 مهباوقب هباوث ىّوسي ىلاعت هللاف ىلاعتو هناحبس هللا نم الضفت هتينب اهكردي
 .. ىرتت هتمحرو دفنت ال هنئازخو هنم امركت مهتانسحب هتانسحو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعف

 لكم هللا هاطعأف اًوُلِص دق سانلا دجوف حار مث هءوضو نسحأف ًاضوت نم:ملسو هلأو

 .بيرغ نسح ثيدح : لاقو ىذمرتلا هاور )١(

 .ورمع نب ةمعط نع ةبيتق نب ملسم ىور ام الإ هعفر ادحأ ملعأ ال لاقو ىذمرتلا هاور )١(

 . ىذمرتلاو هجام نبا هاور (؟)
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 . (' ائيش مهروجأ نم كلذ صقني ال اهرضحو اهالص نم ِرْجَأ

 هللا لوسر تعمس : لاق راصنألا نم لجر نع بيسملا نب ديعس ةياور ىفو

 ىف ىلصف دجسملا ىتأ نإف :٠ هيفو ثيدحلا ركذف : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 دكرذأ ام لص ضعب ىقبو شعب لص دقو دجسملا ىنأ نإف ٠ مل رفش ةعامج

 كه . اللا نم لضفأ ةهيرألاو يثالا لع لأ ةلاادلا داق ..رإ بحأ

 . ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ برقأو لوبقلا ىلإ ىعدأ ناك سانلا رثك املك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىّلص : لاق هنع هللا ىضر بعك نب ىبأ نع

 نيتالصلا نيتاه نإ : لاق .ال : اولاق ؟نالفأ' ادهاشأ : :لاقف حبُصلا أموي سو هلآ

 ىلعأ ؛لاوبح ولو امهومديتأل امهيف ام نوملعت ولو نيقفانملا ىلع تاولصلا''!لقث
 هتليضف ام متُملعولو ةكئالملا فص لثس ىلع لوألا ملا بك

 عم هتالصو ؛هذحو هتالص نمأ ”/ىكْزَأ لجرلا عم لجّلا ةالص ّنإو هومتردتبال

 . ("!َلجو زع هللا ىلإ ُبحأ رثك ام ٌلكو ؛لجرلا عم هتالص نم ىكزأ نيلجرلا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىثيللا ميشأ نب ثابق نعو

 .٠ ةالص نم هللا دنع ىكزأ هبحاص امهدحأ ٌمْوي نيلجرلا ةالص :ملسو هلآو هيلع هللا

 .٠ ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ( ١)

 . رضحأ ىأ « دهاشأ ه : هلوق هل

 نيب رهتشاو هناميإ صقن ننم ىلع بعص نهكاردا نإ ىأ « تاولصلا لقثأ ٠ هلوق (؟)
 باوثلا كرد نع هريصقتو ةنسلاو باتكلا عابتا نع هدعابتو ةديقعلا حزحزتب نيملسملا
 . ليزجلا

 .نوفحزتف ىشملا مكايعأ ولو روضحلا ىلع نوصرحت ىأ نيفحاز ىأ ءاوبح )4( ٠
 .رهطاو ىقنا « ىكزا , )5(

 مزج دقو مكاحلاو امهيحيحص ىف نابح نباو ةميزخ نباو ىئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور (1)
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 ةالصو « ىرشت ةينامث ةالص نم هللا دنع ىكزأ ةعبرأ ةالصو ىرذت ةعبرأ

 )وى :رتت ةئام : ةالص نم هللا دنع ىكزأ مهدحأ موي ةينامث

 دقف ءديمحتلاو عيمستلاو نيمأتلا ةكرب لاني يلصملا نأ ةعامجلا لئاضف نمو
 :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريرهوبأ ىور

 قفاو نم ِهّنِإف ء دمحلا كل انبر مهلا : اولوقف هدمح نمل هللا عمس مامإلا لاق اذإ
 .. هينذ نم مذقت ام هل رفع ةكئالملا لوق هلوق

 ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم ِهنإف اوئمأف مامإلا نمأ اذإ :٠ : ةياور ىفو
 ءامّسلا ىف ةكئالملاو نيمآ مكدحأ لاق اذإ : ةياورب ىفو ؛ هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 لاق اذإ ٠ ةياور ىفو « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ىرخألا امهادحإ تقفاوف نيمآ

 لوق هلوق قفاوف نيمآ هفّلخ نم لاقف نيلاضلا الو مهيلع بوضقملا ريغ ئراقلا
 ("), هبثذ نم مدقتام هل رفغ ءامسلا لهأ

 قفاو نمو ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو
 وه اذهف مهنيمأت عم نمأف نيمأتلا تقو ىف مهقفاو : هانعم ةكئالملا نيمأت هنيمأت
 ةفصلا ىف مهقفاو هانعم نإ الوق ضايع ىضاقلا ىكحو . باوصلاو حيحصلا

 مهريغ ليقو ةظفحلا مه ليقف ةكئالملا ءالْوُه ئف اوفلتخاو «٠ صالخإلاو عوشخلاو

 نولوألا باجأو « ءامسلا لهأ لوق هلوق قفاوف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل

 لهأ ىلإ ىهتني ىتح مهقوف نم اهلاق ةظفحلا نم نورضاحلا اهلاق اذإ هنأب هنع
 . ءامسلا

 سانلا هملع ول اميظع الضف لوألا فصلا ئف نأ ةعامجلا لئاضف نمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعف « هيلع اولتتقال

 )١( هب سأب ال دانسإب ىناربطلاو رازبلا هاو .
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 نأ الإ اودجي مل مث لوألا فّصلاو ءادنلا ىف اسم سانلا ملول لاق ملسو هلآو

 نوملعي ولو « هيلإ اوقبتسال ٍريْلا ىف ام نوملعيلو  اومهتسال هيلع اومهتسي
 (')اح ولو امهوتأل حبصلاو ةمتعلا ىف ام

 انزاجو قيس ام وحن ةليضضفلا نم لوألا فصلا ىف ام نوملعي ول : ءانعم

 . هيلع اوعرتقال هب ضعبل مهضعب حمسي مل مث مهنع قاضو ةدحاو ةعفد هيلإ
 : تناك ةالص ىأ ةالصلا ىلإ ريكبتلا :ريجهتلا «ريجهتلا ىف ام نوملعي ول :هلوقو

 . ءاشعلا : ةمتعلا : حبصلاو ةمتعلا ىف ام نوملعي ول : هلوق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 : برح نبا لاقو ةعّرَف تناكل مدقملا فصلا ىف ام نوملعي وأ نوملعت ول : لاق

 . ("!ةعرق الإ تناك ام لوألا فصلا

 لاق : : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعف «فوفصلا ريخ وه لوألا فصلاو

 "0 اه اهّرخآ ءاسنلا فوفص ريخو

 نم اهدعبأو الضفو اباوث اهلقأ ءاسنلاو لاجرلا ىف فوفصلا رشب دارملاو
 عم تارضاحلا ءاسنلا فوفص رخآ لضف امنإو هسكعب اهريخو « عرشلا بولطم

 مهتاكرح ةيؤر دنع مهب بلقلا قلعتو مهتيؤرو لاجرلا ةطلاخم نم نهدعبل لاجرلا
 . ملعا هللاو .كلذ سكعل نهفوفص لوأ مذو . كلذ وحنو مهمالك عامسو

 هيلع ثحلاو هلضفب ثيداحألا تدرو دق ىذلا حودمملا لوألا فصلانأ ملعاو

 هللخت ءاوسو ارخأتم وأ امدقتم هبحاص ءاج ءاوس مامإلا ىلي ىذلا فصلا وه

 .هحيحص ىف ملسم هاور )١(
 . ملسم هآور )2

 . ملسم هأور )2
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 حرصو ثيداحألا رهاوظ هيضتقي ىذلا حيحصلا وه اذه .ال مأ اهوحنو ةروصقم

 . نوققحملا هب

 فصن ماق امْئأكف ةعامج ىف ءاشعلا ىلص نم نأ ةعامجلا لئاضف نمو

 هللا ىلص لاق اذك . هّلك ليللا ىَّلص امئاكف ةعامج ىف حبصلا ئلص نمو « ليللا

 . ') ملسو هلآو هيلع ٍ

 ةكراشملاو روضحلاب بجي ملو اهءادن عمس نم نأ ةعامجلا صئاصخ نمو

 ىلاعت هللا يضر سابع نبا نعف . ةصقان هتالص نإفراذعألا نم هولخ عم

 هعنمي ملف ءادنلا عمس نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع
 و و 7

 ةالصلا هنم لبقت مل ضرم وأ فوخ : لاق ؟رذعلا امو : اولاق . رع هعابتا نم

 (") ىلص ىتلا
 نأو « ناطيشلا نم ظفحتو « ساوسولا عفدت اهنأ ةعامجلا صئاصخ نمو

 ىضر ءادردلا ىبأ نعف «ناطيشلا مهيلع ذوحتسي ةعامجلا مهيف ماقت ال نيذلا موقلا
 نمام: لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : ٍلاق هنع ىلاعت هللا

 مكيلعف ناطيشلا مهيلع وحتسا دقو الإ : ةالصلا مهيف ماقت ال. ودب الو ةيرق ىف ةثالث

 . (!ةيصاقلا متغْلا نم بكذا لكأي امنإف ةعامجلاب
 ىف متيلص مكنأ ولو : هيفو « هنع يلاعت هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح ىفو 7

 مكيبن ةئس متكرت ولو مكيبن هئس متكرتل هتيب ىف فلختملا اذه ىلصي امك مكتويب
 مى يحس

 .ثيدحلا . ('!متللضل

 ثيدحلا .. ةعامج ىف رجفلاو ءاشعلا ىلص نم : هظفلو . دوادوبأو ملسمو كلام هاور )١(
 . هوحنب هجأم نباو هحيحص ىف نابح نباو دواد وبأ هاور )0(

 دازو ٠ مكاحلاو امهيحيحص ىف نايح نباو ةميزخ نباو ىئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور هل

 . « هلكا هب الخ اذإ ناطيشلا ناسنإلا بيذ نإو ١» هعماج ىف نيزر

 . امهريغو دواد وبأو ملسم هاور )5
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 عم ةلصاوملاو ناميإلا ةمالع اهنأ ةعامجلا ىلع ةظفاحملا صئاصخ نمو

 رفكلاو ءافجلا روص نم ةروص اهنع ضارعإلاو اهكرت ىفو . ىلاعتو هناحبس هللا
 . قافنلاو

 مسد هلو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نع هنع هللا ىضر ىنأ نب ذاعم نعف

0 

 : ملم هلو هيلع هلل ىلصي لق قف «ةبيخلاو ءاقشلا ةمالع اضيأ اهكرت يفو

 هبيجي الف ةالصلاب بوي نّذوملا عمسي نأ ةبيخلاو ءاقشلا نم نمؤملا بسحب

 . ةالصلا ةماقإ انه بيوثتلاب دارملاو

 نأب اهكرات دعوت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةعامجلا صئاصخ نمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ءرانلاب هقرحي

 ًأموق ىنآ مث « بطح نم امزح ىل اوعمجيف ىتيثف رمآ نأ تممه دقل : ملسو هلآو

 , مصألا نباوه ديزيل ليقف ٠ ؛ مهيلع اهقرحأف ةّلع مهب سيل مهتويب يف

 نع هرثأي ةريره ابأ تعمس نكأ مل نإ ىانذأ اتمص : لاق اهريغ وأ ىنع ةعمجلا

 .(")اهريغ الو ةعمج ركذي ملو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوسر

 ا"اعساش ريرض انأ هللا لوسراي : :لوقي يمعأ وهو موتكم مأ نبا نأ ىفكيو

 :لاق .ىتيب ىف ىلصأ نأ ةصّخر يل دجت لهف ىنمئالي ال دئاق ()ىلو ءرادلا
 . (*/ةصخر كل دجأ ام :لاق .معن لاق ؟ ءادنلا عمت

 دئاف نب نايز ةياور نم ىناربطلاو دمحأ هاور )١(
 .ارصتخم ىذمرتلاو هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور لإ

 .رادلا ديعب :رادلا عساش هلوق (؟)

 . ةلوهسب ىندوقي الو . ىب قفري ال دشرم ىأ ىنمئالي ال دئاق ىلو : لوق (4)
 .مكاحلاو هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نباو دوادوبأو دمحأ هاور )5(
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 فوئمصلاب قلعتي امو لوألا فصلا لضف
 ..لوألا فصل لضف ىف ءاج ام « ةمألا هذه لئاضف نمو

 هنع فشك ولو « انع هافخأ ىلاعت هللا دنع ارخدم اباوث هيف نأ : اهنمف

 ؛ هنأش ىف ةعزانملا لصفل ةعرقلا برض ىلإ اورطضي ىتح هيلإ سانلا قباستل

 فصلاو ءادلا ىف ام سانلا ملعيْول : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعم وهو
 .('! اومهتسال هيلع اومهتسي نأ الإ اودجي مل مث « لوألا

 فصلاو ٌةَعُْق ناكل مدا فصلا ىف ام َنوُملعت ول : ملسمل ةياور ىفو
 فوفص ريخ : : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق ؛ ؛ لاجرلا فوفص ريخ وه لوألا

 . اهلوأ اهّرشو اهرخآ ءاسلا فوفص ريخو . اهرخآ اهّرشو اهلوا لاجّرلا

 « مهيلع ىلصيو لوألا فصلا لهأل رفغتسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناكو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةيراس نب ضايرعلا نعف

 .(")ةرم ىناثللو اثالث مدقملا فصلل رفغتسي ناك

 نارفغلاب لوألا فصلا لهأل نوعدي ماركلا هتكئالمو ىلاعت هللا لب
 . تارم ثالث ناوضرلاو

 :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نعف

 .ىناشلا ىلعو هللا لوسر اي : اولاق . لوألا فصلا ىلع نوُلصي هتكئالمو هللا نإ
 ىلعو هللا لوسر اي : اولاق . لوألا فصلا ىلع نوُلصي هتكئالمو هللا نإ : لاق

 .ملسمو ىراخبلا هاور )١(
 امهطرش ىلع حيحص لاقو مكاحلاو هحيحص ىف ةميزخ نباو ىئاسنلاو هجام نبا هآور )3 (

 اثالث لوالا فصلا ىلع ىلصي ناك : هظفلو هحيحص ىف نابح نباو ؛« ضايرعلل اجرخي ملو

 لوألا فصلا ىلع ىلصي ناك : لاق هنأ الإ نابح نباك ىئاسنلا ظفلو ..ةدحاو ىناثلا ىلعو
 .٠ نيترم
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 هداف ل للخلا اوُدسو « مكئاوُخإ ىديأ ىف اوديو ٠ مكيكاتم نيب وُناَحو كفوف

 . "7 راغصلا نأضلا دالوأ ىنعي « فّدحلا ةلزنمب مكنيب اميف لخذي ناطيشلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انرمأ دقو« ةالصلا مامت نم فوفصلا ة هيوستو

 "الصلات نم نما ةيوت ف وف أوم لاقف كلذب

 اوُصر : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل وسر نإ : :هظفلو دودو هاورو

 ىرأل ىنإ هديب ىسفن ىذلاوف ؛ قانعألاب اوذاحو اهنيب اسر ,راقو . فص

 .دواد ىبأ ةياور وحن امهيحيحص ىف نابح نباو ةميزخ نباو ىئاسنلا هاورو

 نيب اوُذاحو ٠ فوفصلا اومُيقأ : مو هلآ هيلع لا ىلص ثا لوو لاق

 «ناطيشلا تاجرقف اورذت الو ؛مكناوخإ ىديأب اونيلو ,' للخلا اوذسو؛ بكانملا

 .هريغو ىناربطلاو هب سأبال دانسإب دمحأ هاور )١(
 كردأف قبس نمل ناوضرلاو نارفغلاب نوعدي ىأ خلإ نولصي هتكئالمو هللا نإ 00 : هلوق

 . دجسملا ىف فص لوأ

 نوكيو مكباحصأ ىأرو مكناوخإ ةراشإ اوعبتا ىأ « مكناوخإ ىديأ ىف اونيلو ٠ : هلوقو
 .داشرإلل الباق اعضاوتم الهس انيل انيه نمؤملا

 . مكفوفص ىف ةرغثلا اودسو ةجرفلا اوألما ىأ « للخلا اودسو ه٠ : هلوقو

 .مهريغو هجام نباو ملسمو ىراخبلا هور (؟)

 .بنجل اوذاحتو اوبراقتو ضعب ىلإ اهومض ىأ « مكفوفص اوصر : هلوقو (؟)
 دنع عاستالا نم نينثالا نيب نوكي ام وه :اضيأ ماللاو ةمجعملا ءاخلا حتفب : للخلاو

 .صارتلا مدع
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 . (')للا هعطق اقص عّطق نمو هللا هلصو ًاًقص لصو نمو
 اهي دنع ةكئالملا هفصت امك نوفصت الأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 . 20 نوصرتيو لوألا فوفصلا مودتي

 ىضر سابع نبا نعف « ةمألا رايخ نم وه فصلا لصر ىلع صيرحلاو
 مكنيْلَأ مكرايخ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع ىلاعت هلل
 . (")ةالصلا ىف بكانم

 هللا هيلع ىلصي نمم وه جرفلا دسو فوفصلا لصو ىلع صيرحلاو
 ْ هتكئالمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نعف

 هرخآ ةميزخ نباو ىئاسنلا دنعو دوادوبأو دمحأ هاور )١(
 نينثالا نيب ىلاخلا ناكملا ىهو . ةجرف عمج : تاجرفلا

 .هجام نباو ىئاسنلاو دوادوبأو ملسم هاور (؟)
 :دواثوبا هاوز )0

 نوكي نأ لمتحيو عوشخلاو راقولاو ةنيكسلا مكمزلأ ىأ ةالصلا ىف بكانم مكنيلأ :
 لب ناكملا قيضلر : للخلا دسل فوفصلا نيب لوخملا ديري نع ىلع عنكمب ال ىأ هان
 دجي مل اذإ هعم فطصيل هرج نم عواطي هنأوأ هبكنمب هعفدي الو كلذ نم هنكمي
 . 731:2 ص ريغصلا عماجلا ٠ 55 ةجرف

 :بلاطم ةثالث لمشي ثيدحلا دجتف

 . هلل عوشخلاو ثبعلا كرتو ةدؤتلا : ًالوأ

 نيلو « هسفن مض ص صخش ءاجف ءاصخش عست ال ةقيض ةجرف كانه تناك اذإ : ايناث

 ردصلا عاسنا ىلإ نيملسملا وعدي ليمج ىنعم اذهو ؛ هعسو ىتح هبكنم

 ام كيخآل بحت ناو ء« ربصلاو لمحتلاو ريخلا ىف ةكراشملاو عئاطلاب بيحرتلاو

 . كسفنل بحت

 نينمؤملا لالخ كلت .هعواطو هبكنم نيل هعم فطصيل صخش هرج اذإ : اكلاث

 . !مرك ووذ راسيأ نونيل نونيه ]1



 ا

 .211[فوفنصلا نوُلصَي نيذلا ىلع نوصي هتكئالمو هلا نإ : لاق ملسو
 ىهو ءارجأ تاوطخلا مظعأ ىه فصلا لصول ملسملا اهوطخي ىتلا ةوطخلاو

 رفغو ةنجلا ىف اتيب هل ىنبو « ةجرد اهب هللا هعفر ةجرف دس نمو .. هللا ىلإ اهبحأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع انربخأ هلك اذهو ؛ ربلا نم ةكئالملا هيلع ترذو هل

 فصلا ىف ةجرف يلإ لجر اهاشم ةوطخ نم أرجأ مظعأ ةوطخ نم امو : هلوقب

 ,.(9) اهدسف

 حيحص : : لاقو مكاحلاو امهيحيحص يف نابح نباو ةميزخ نباو هجام نباو دمحأ هاود (1)
 ٠ « ةجرد اهب هللا هعفر ةجرف دس نمو :٠ هجام نبا داز . ملسم طرش ىلع

 . نسح دانسإب رازبلا هاور 0

 ىناربطلا هاور « ةنجلا ىف اتيب هل ىنبو ؛ ةجرد اهب هللا هعفر ةجرف دس نم 1١ : هلوقو

 .طسوألا ىف

 _ .نيمح دانس]ب رازبلا هاور ؛ هل رفغ فصلا ىف ةجرف دس نم :٠ هلوقو

 ءاور ربلا نم ةكئالملا هيلع ترذو ةجرد هب هللا هعفر الإ افص دبع لي الو :٠ هلوقو
 .طسوألا ىف ىناربطلا



 دالال

 ةممامالا لضف

 موقلا ىلع ظفحي وهف اهئادأو ةالصلا نسحب ليفك هنأ مامإلا لئاضف نم

 ٠ انماض هلعج ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نإف كلذلو « مهتالص

 ىلص نم رجأ لثم رجألا نم هل ناك هتالص ىف نسحأ نإ هنأ هلئاضف نمو

 هلو هيلع لا ىلص نا لومير نأ امهنع للا يضر رمع ني هلل دبع نعف

 نم صفي نَأ ريغ نم هفّلَخ ىلص نم رجأ لكم رْجألا نم هل ناك َنسْمَأ

 . '!هيلع وهف صُقن نم ناك امو « ًائيش مهروجأ
 الو ربكألا عزفلا هلوهي ال كسم نم بيثك ىلع ةمايقلا موي هنأ هلئاضف نمو

 نأ امهنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع ثيدحلا ىف ءاج امك باسحلا هلاني

 لاق هارأ ؛ كمل نابذك ىلع ةثالث ٠ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « نوضار هب مهو ًاموق مأ لجرو « هيلاوم قحو هللا قح ىَدأ دبع : ةمايقلا موي -

 1 ليلو موي لك ىف سخلا تاولصلاب ىداني لجرو

 كلذك وأ « بجتسا مهللا هانعمو « نيمأتلا ةمألا هذه هب هللا صخ اممو

 . اهيلع دسحت ىتلا ةمألا هذه صئاصخ نم ىهو « نكيلف كلذك وأ « لعفاف

 .دابع نب كراعم ةياور نم طسوألا ىف ىناربطلا هاور )1(

 طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاورو .نسح ثيدح : لاقو ىذمرتلاو دمحأ هأور )2

 : هظفلو هب سأب ال دانسإب

 باسحلا مهلاني الو ربكألا عزفلا مهلوهي ال ةئالث : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ٠

 هجو ءاغتبا نآرقلا ارق لج ب: قئالخلا باسح نم غرفي ىتح كسم نم بيثك ىلع مهو

 . ثيدحلا ؛ نوضار هب مهو اموق هب مأو هللا
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 هلآو هيلع هللا ىلض ىبنلا نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا نعف
 .("!نيمأتلاو مالسلا ىلع مكتدسح ام  ءىش ىلع دوهيلا مكتدسح ام: لاق ملسو

 دوهيلا هدنع تركذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ: ةياور ىفو

 اهل هللا اناده ىتلا ةعمجلا ىلع انودسح امك ءىش ىلع انودسحي مل مهنإ: لاقف
 فلخ انلوق ىلعو « اهنع اوُلضو اهب هللا اناده ىتلا ةلبقلا ىلعو « اهنع اوُلْضو
 .("7نيمآ مامإلا

 ويب يد عا وحب

 اودسحي ملو دسح موق مشو ؛« مهنيد اومئس دق دوهيلا نإ : ةياور ىفو

 مهمامإ فّلخ مهلوقو فوفّصلا ةماقإو مالسلا در : ثالث نم لضفأ ىلع نيملسملا
 .(!نيمآ ةبوتكملا ىف

 دق هللا نإ :  لوقيو ةيطعلا هذهب رختفي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناك دقو

 ةيحتل اهنإ ةّيحّفلا يناطعاو فوفصلا ىف ةالص ىناطعأ : ةثالث الاصخ ىناطعأ
 نوكي نا الإ ىلبق نييبذلا نم ًادحأ هطعي ملو « نيمأتلا ىناطعأو .,« ةّنجلا لهأ
 .( !نوراه نمؤيو ىسوم وعدي نوراه هاطعأ دق هللا

 لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك « ةرفغملا باوبأ نم باب نيمأتلاو
 نم هئإف « نيمأ : اولوقف نيلاضلا الو مهيلع بوضغنملا ريغ : مامإلا لاق اذإ :

 . (”)هبنذ نم مدقت ام هل رفغ « ةكئالملا لوق هلوق قفاو

 حيحصلا وه اذهف « مهنيمأت عم نمأف نيمأتلا تقو ىف مهقفاو : هانعم

 عوشخلاو ةفصلا ىف مهقفاو هانعم نإ : الوق ضايع ىصضاقلا ىكحو ؛ باوصلاو

 هحيحص ىفةميزخ نباو « حيحص دانسإب هجام نبا هاور )1

 .دنسملا ىف دمحأ هاور )١(
 .نسح دانسإب طسوألا ىف ىناربطلا هاور (')

 .هتوبث ىف ددرتو « بلهملا لآ ىلوم ىبرز ةياور نم هحيحص ىف ةميزخ نبا هاور (4)
 . هجام نباو ىئاسنلاو دواد وبأو ملسمو « هل ظفللاو ؛ ىراخبلاو كلام هاور (5)
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 صاللخإلاو

 ىلص هلوقل مهريغ ليقو « ةظفحلا مه : ليقف « ةكئالملا ءالؤه ىف اوفلتخاو
 اهلاق اذإ هنأب نولوألا باجأو .ءامسلا لهأ هلوق قفاوف : ملسو هلآو هيلع هللا

 .هأ. ءامسلا لهأ ىلإ ىهتني ىتح مهقوف نم اهلاق ةظفحلا نم نورضاحلا

 :ىئاسنلا ةياور ىف ءاج دقف « دجسملا لهأ ىتح لمشت ةرفغملا هذه نإ لب

 . دجسملا ىف نمل رفغ ةكئالملا مالك همالك قفاو نم هّنإف

 هلآو هيلع هللا ىلص هنع ءاج امك « بونذلا نم مدقت امل ةلماش ةرفغملا هذهو

 ام هل رفغ « ضرألا لهأو ءامسلا لهأ نم تقتلا ٠ نيمآ : :دبعلا لاق اذإ هنأ : ملسو

 ٠ .رئاغصلا ىنعي اذهو « هبنذ نم مدقت

 :اولوقف : هلوقب ةباجإلاب «نيمآ : لاق نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دعو دقو
 .مكبيجي نيمأ

 .نيمآ ظفلب مهئاعد متخ ىلع نوصرحي مهنع هللا ىضر ةباحصلا ناك دقو
 ىلع عباطلا لثم نيمآ نإ: ىريمنلا ريهز وبأ ليلجلا ىباحصلا مهل لوقيو
 :مهل لوقيو . نيماب همتخا : هل لوقي سلجملا ىف مهدحأ اعد اذإ ناكف « ةفيحصلا

 دق لجر ىلع انيتأف ىشمن ةليل تاذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ

 ىبنلا لاقف « هنم عمتسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا فقوف ةلأسملا ىف حلأ

 ءىش ىأب : : موقلا نم لجر لاقف « متخ نإ بجوأ : ملسو هلاو هيلع هللا يلص
 لأس ىذلا لجرلا فرصناف « َبَجْوَأ دقف نيمآب متخ نإ هنأف « نيمآب : لاقف متخي

 . ("ارشبأو نيمآب نالفاي متخا : لاقف لجرلا ىتأف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 .دوادوبأ هاور )١(
 حلأ : لاقي هتلأسم مامتإ ىف ءاجرلا نم رثكأو ءابظاوم بلطلا ىلع لبقأ ىا حلأ : هلوق
 . فحلا ءىش ىلع لجرلا حلاو« هرطم ماد باحسلا

 .الومأم هرطو ءاضقو ةققحم هتباجإ تراص ىأ بجوأ : هلوقو



 4ع

 . هتباجإو هلابقإو ههجوت ىف هل كيرش هيخأ ءاعد ىلع نمؤملاو

 نمؤيو مهضعب وعديف الم عمتجياال: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو
 (١)لا مهباجأ الإ مهضعب

 هلآو هيلع هللا ىلص لوقي « امورحم ليلجلا ظفللا اذهل كراتلا ناك انه نمو
 جرخف اوعرتفاف موق عم ازغ ؛ لجر لثمك نيمآ لوقي ال ىذلا لثمو :  ملسو

 لقت مل كن لاق ؟ جرخي مل يمهسيل ام : لاقف همّهس جرخي ملو ٠ , مهماهس
 .' 'نيم (0ق

 نيمآ ركذ نع لفغ ىذلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هّبشي ثيدحلا اذه ىفو
 اورصتناف اوزغو ءاوزافف اوبراح دونجب مامإلا ةبقارم ريغب لغتشاو اهسو مامإلا عم

 مل دحاو ىدنج الإ « زئاوجلا عيزوتو « مئانغلا ميسقتل نيبملا حتفلا دعب اوعمتجا مث
 اذامل - هدئاق لأسف « مئانغلا نم ائيش ذخأي ملو رسخو « ةعرقلا ىف همهس جرخي

 : لقت ملف « نيمومأملا عم هيلإ عرضتت ملو بلطت مل كنأل لاقف ؟ ىمهس جرخي مل

 . زفي ملف لقي مل نمو زافف لاق نمل سوسحم لثم اذه نإ ؛ نيمأ

 اورثكأ : لوقيف نيمأتلا راثكإب انرمأي ملبو هلآو هيلع هللا ىلص ناك انه نمو

 .("!نيمآ لوق نم

 .مكاحلا هاورا (1)
 ..ميلس ىبأ نب ثيل ةياور نم ىلعي وبأ هاور (؟)
 . هجام نبا هاور (؟)
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 ةعمجلا ةالص لئاضف

 اديع هلعجو ةعمجلا مويب اهصتخا هنأ ةمألا هذهل هللا هلعج ىذلا فرشلا نمو ٠

 مظعيو هردق هب عفتري ام هتالصلو هل لئاضفلاو صئاصخلا نم لعجو اميظع

 :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع « بونذلل اهريفكت كلذ نمف . رمأ

 ىتأ مث ءوضولا نسحأف ًايضوت نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ةثالث ةدايزو ىرخالا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ تصنأو ممتساف ةعمجلا

00 

 . ")ال دقف اصحلا سم نمو . ماي

 عاونأ نم هريغو اصحلا سم نع ىهنلا ثيدحلا اذه ىفو : ىوونلا لاق

 ةبطخلا عامس ىلع حراوجلاو بلقلا لابقإ ىلإ ةراشإ هيفو .ةبطخلا ةلاح ىف ثبعلا

 . دودرملا مومذملا لطابلا انه وغللاب دارملاو .

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هلل ىضر ىراصنألا بويأ ىبأ نعو

 م وسو هدنع ناك نإ ٍبيط نم سمو ةعمجلا موي لستنغا نم: لوقي ٍملسو هلآو هيلع

 ةعمجلا نيبو اهنيب امل ةرافك ناك ىّلصي ىتح جرخ مث هبايث نسحأ نم سبلو

 0 ىرخألا

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سوأ نب سوأ نعو

 ملو ىشمو ركتباو ركبو لستغاو ةعمجلا موي ٍلسغ نم: لوقي ملسو هلآو هيلع

 رجأ ةتس لمع ةوطخ ّلكب هل ناك ْعْلَي ملو عمتساف ماّمإلا نم اتدو بكري
 :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر هنعو . اهمايقو اهمايص

 نهنيب ام تارفكم ناضمر ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولضلا

 . هحيحص ىف ةميزخ نباو ىناربطلاو دمحأ مامإلا هاور (؟)
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 . )١( ٌرئابكلا تبنتجا اذإ
 . ةمايقلا موي اهلهألا قيرطلا .«ىبضمت ةعمجلا ةالص نأ كلا نمو

 اهلهأ أ ةرينم ءارهز ةعبجلا رخو اليه ىلع مالح ملسو هلآو هيلع

 , اهءوض ىف ٍنوشمي مهل ىضت اهل ردخ ىلإ يدهت سورعلاك اهب نوقحي
 مهيلإ رظني وفاعل لابج ىف نوضوخي كسملاك مهحيرو ا ضايب. جطتلاك مهناو

 ا الإ دحأ ٌمهطلاخي ال

 ةالص روضح ىلإ ريكبتلا بسحب توافتت باوشلا تاجرد نأ : اهنمو
 .مظعأو ربكأ ارجأ لان روضحلاب ركب املكف ةعمجلا

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ىبأ نعف

 ْبْرَق امنأكف ىلوألا ةعاّسلا يف حار مث ةبانجلا لسغ هعمجلا موي لستعغا نم
 ةعاسلا ىف حار نمو ةرقب برق امئأكف ةيناثلا ةعاسلا ىف حار نمو «ةندب

 سس م ن2

 بّرَق امئأكف ةعبارلا .ةعاسلا يف حار نمو « نرْفأ اشبك برق امنأكف ةثلاثلا
 ريس <

 مامإلا جرخ اذاف ؛ ةصْيب برق امئأكف ةسماخلا ةعاسلا ىف حار نمو « ةجاجد
 2 ١ َركُذلا نوعمتسي ةكئالملا تر ترضح

 دجسملا باب ىلع ٌةكئالملا تفقو ةعمجلا موي ناك اذإ : امهل ةياور ىفو
 مث« ةندب ىدهي ىذلا لثمك -ركبملا ىأ - رجهملا لكمو « لوألاف لوألا نوبتكي
 أووط مامإلا جرخ اذإف ءًةضيب مث ةجاجد مث شبك مث ةرقب ىدهي ىذلاك

 .ركذلا نوعمتسي مهفحص

 ةمامأ ابأ اي هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبأل ليق : دمحأ ةياور ىف ءاجو
 )١( ملسم هاور .

 .ننسلا باحصأو ناخيشلا هاور (؟)
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 ىف بكي نم سيل نكلو «ىلب : لاقف ؟ةعمج مامإلا جورخ دعب ءاج نم ني

 نوردابملا اهيف بتكي ىتلا ةفيحصلاف ٠ ىلاعت هللا دنع اهتلزنمو اهعفر ىف ةفلتخم
 .ناصاخ عفرو نأش اهل ةبطخلا لبق ةالصلا ىلإ

 ..ةباجإلا اهيفو اهتاعاس لضفأ ىه ةعاس ةعمجلا موي ىف نأ اهنمو

 هللا دبع ىل لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىسوم ىبأ نب ةدرب ىبأ نعف

 نا ىلص هللا لوسر نع ثدحي كابأ تعمسأ : امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نب

 تعمس : لوقي هتعمس « معن تلق : لاق ؟ ةعمجلا ةعاس نأش ىف ملسو هلآو هيلع

 ىنعي - مامإلا سلجي نأ نيب ام ىه : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 )١(. ةالصلا ىضقت نأ ىلإ -ربنملا ىلع

 نأ ىنعي .ها ملعلا لهأ نم فئاوط بهذ لوقلا اذه ىلإو : ىرذنملا لاق

 رجح نبا ظفاحلا طسب دقو هليلد لكلو ءاملعلا هيف فلتخا دق ةباجإلا ةعاس نييعت
 . ةلصفم لاوقألا كلت

 دقو « مدقت امك اهنم فارصنالا ىلإ ةعمجلا ةالص ماقت نيح اهنأ اهاوقأ نمو

 ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر فوع نب ورمع نع هجام نباو ىذمرتلا ىور

 الإ ائيش اهيف دبعلا هللا لأسي ال ةعاس ةعمجلا ىف نإ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىلإ ة ةالصلا ماقت نيح ىه : لاق ؟ ىه ةعاس ّىأ هللا لوسر اي : اولاق .هايإ هللا هاتآ
 . فارصنالا

 يبنلا نع هنع هللا ىضر نأ نع درو اما ربصعلا ةالص دعب اهنأ :اهنمو

 . "!شلا ةبوُيغ ىلإ رصعلا

 . هريغو ملسم هاور )١(

 . بيرغ نسح لاقو ىذمرتلا هاور (؟)
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 « اهبورغ لماكتي نأ ىلإ بورغلل سمشلا ىلدت نيح نم أدبت اهنأ : اهنمو
 ةباحصلا ىأ -اوفلتخا : رذنملا نب ركب وبأ ظفاحلا لاق : بيغرتلا ىف ىرذنملا لاق

 موي نم ءاعدلا اهيف باحتسي ىتلا ةعاسلا تقو ىف  مهدعب نمف نوعباتلاو
 عولط نيب ام ىه : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع انيورف ؛ةعمجلا

 نسحلا لاقو سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ة ةالص دعب نمو ؛ ,سمشلا عولط ىلإ رجفلا
 نذأ اذإ هنأ وهو ثلاث لوق هيفو « سمشلا لاوز دنع ىه : ةيلاعلا وبأو ىرصبلا
 .اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع كلذ ىور « ةعمجلا ةالصل نذؤملا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا نأ ةعمجلا لئاضف نمو
 . امهرجأ مظعيو امهلضف دادزي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سوأ نب سوأ نعف

 هيفو ضبق هيفو مدآ هللا قلخ هيف ةعمجلا موي مكمايا لضفأ نم نإ : ملسو هلآو

 ةضورعم ةعمجلا موي مكتالص نإف هيف ىلع ةالصلا نم اورثكأف ةقعصلاو ةخفنلا
 - توملا دعب تيلب ىأ - ؟تمرأ دقو كيلع انتالص ضرعت فيكو : اولاق . ىلع

 لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح لجو زع هللا نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف
 . ('!ءايبنألا داسجأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ءادردلا ىبأ نعو

 هدهشت دوهشم هّنإف ةعمجلا موي لك ىلع ة ةالصلا نم اورثكأ : ملسو هلآو

 .اهنم غرفي ىتح هتالص_ ىلع تضرع الإ ىلع ىلصي نل ًادحأ نإو « ةكئالملا
 -توملا دعب هللا لوسر اي كيلع انتالص. ضرعت له ىأ ؟ توملا دعبو : تلق لاق

 ةالصلا مهيلع ءايبنالا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ لاقف

 . (")ءالسلاو

 )١( دمحأو هحيحص ىف نابح نباو هجام نباو ىئاسنلاو دوادوبأ هاور : ىرذنملا لاق .
 ديج دانسإب هجام نبا هاور (؟) .
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 ىلص ىبنلا نع امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هريغو ىقهيبلا ىور
 مويلاو ءارغلا ةليللا ىف ىلع ة ةالصلا اورثكأ : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هلل

 لقأ : :مهنع هللا ىضر نيفراعلا ضعب لاق .ةعمجلا مويو ةعمجلا ةليل رهزألا

 . ةئامعبرا وأ ةئامثالث راثكإلا دح

 هلآو هيلع هللا ىلص هنع ثيدحلا ىف ءاج ام ةعمجلا موي لئاضف نمو

 ام ٍرونلا نم هل ءاضأ ةعمجلا موي ىف فهكلا ةروس أرق نم : لاق هنأ ملسو

 . نيتعمجلا نيب

 أرق نم : لاق : هظفلو ديعس ىبأ ىلع افوقوم هدنسم ىف ىمرادلا هاورو
 . قيتعلا تيبلا نيبو هنيب ام ِروُذلا نم هل ءاضأ ةعمجلا ةليل فهكلا ةروس

 عطس ةعمجلا موي فهكلا ةروس أرق نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو.
 ام هل رفغو ةمايقلا موي هل ءىضي ءامسلا نانع ىلإ هيمدق تحت نم رون هل

 . (!)نيتعمجلا نيب

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : : اهريخو مايألا ديس ةعمجلا موي نأ : اهنمو

 دنع مظعأ وهو هللا دنع اهمظعأو مايألا ديس ةعمجلا موي نإ : ملسو هلآو هيلع

 مدآ هيف هللا قلخ « لالخ سمخ هيفو ء رطفلا مويو ىحضألا موي نم هلل

 هللا لأسي ال ةعاس هيفو ٠ « مدآ هللا ىقوت هيفو « ٍضرألا ىلإ مدآ هيف هللا طبهأو

 نم ام « ةعاسلا موقت هيفو « امارح أس مل ام هايإ هاطعا الإ كيش دبعلا اهيف

 نقفشي َنهو الإ رحب الو لابج الو حاير الو ٍضرأ الو ءامس الو بّرقم كلم

 . "!ةعمجلا موي نم

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 )١( هب سأب ال دانسإب هيودرم نبا هاور : ىرذنملا لاق .
 .هجام نباو دمحأ هاءر (؟)
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 . (')ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ : ملسو هلآو هيلع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو
 باد نم امو « ةعمجلا موي نم لضفأ ىلع برت الو سمشلا علطت ال: لاق هنأ
 . (7سنالاو نجلا نيلقتلا نيذه الإ ةعمجلا موي عزفت ىهو الإ

 ىلع ماعلا ىلجتلاب ةزعلا بر هيف ىلجتي ىذلا ديزملا موي وه ةعمجلا مويو
 انيدّلو اهيف نوءاّشي ام مهل ) : ىلاعت هللا لاق : هيلإ نورظنيف ةيؤرلاب ةنجلا لهأ

 ..4 ديزم

 انيدّلو » :ىلاعت هلوق ىف هنع هللا ىضر سنأ نع دنسلاب هريغو رازبلا ىور

 .ةعمج موي لك ىف لجو زع ُبرلا  مهيلع ىلجتي ىأ - مهل ٌرهْظَي : لاق 4 ديم
 . هللا دنع تاولصلا لضفأ اهحبص نأ : اهثمو

 لامعألا لئاضف ىف هيوجنز نب ديمح جرخأ . ةجح لدعت اهنأ : اهنمو

 :لاق ٠ امهنع ىلاعت هللا ىضر ٠ سابع نبا نع هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلاو
 نبا جرخأو « « نيكاسملا ٌجح ةعمجلا :٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 . عوطت ةجح نم ىلإ بحأ ةعمجلا : لاق بيسملا نب ديعس نع هيوجنز

 هللا ىضر رمع نبا نع ناخيشلا ىور امل اهل لسغلا بابحتسا : اهثمو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ةداتق ىبأ نع مكاحلا جرخأو .امهنع
 . "ىرخألا ةعمجلا ىلإ ةراهط ىف ناك ةعمجلا موي لمتغا نم: لوقي

 .دواد وباو امهيحيحص ىف نابح نباو ةمبيزخ نبا هاور 0
 انأو ىبأ ىلع لخد : لاق ةداتق نب هللا دبع نع : هظفلو عمجملا ىف ىمثيهلا هدروأ (")
 رخا السغ دعا لاق . ةبانج نم : تلق ةعمجلل وأ ةبانج نم اذه كلسغ لاك ةعمجلا موي لسنغأ
 ةراهط ىف ناك ةعمجلاموي لستغا نم) : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنإ

 - هيف متاح وبأ لاق ملسم نب نوراه هيفو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (ىرخألا ةعمجلا موي ىلإ



 مال

 ىبنلا نع - هنع ىلاعت هللا ىضر - ةمامأ ىبأ نع تاقث هلاجر دنسب جرخأو

 اياطخلا . (')ٌلسيل ةعمجلاموي لسغلا نإ :: لاق ( هنأ ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . ("!ةلالتسسا رعشلا لوصأ نم

 .رفظلاو رعشلا ةلازإو كاوسلاو نهدلاو بيطلا بابحتسا اهنمو

 رم نم عاش ام يي ةسمجلا مهب لحب لب ال٠ م مل هلآو هيلع هل
 مث نيدثا نيب قرفي الف جرخي مث هتيب بّيط نم ُسميو ٍنهد نم نهديو

 ةعمجلا نيبو هتيب ام هل رفغ آلإ مامإلا ملكت اذإ تصني مث هل بتك ام ىّلصي

 .(4)؛ ىرخألا

 :تلاق - اهنع ىلاعت هللا ىضر  ةشئاع نع طسوألا ىف ىناربطلا جرخأو
 نم ىقو ةعمجلا موي هرفاظأ مق نم ؛: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 (©), اهلثم ىلإ ءوسلا

 ىبأ نع مكاحلاو دواد وبأو دمحأ جرخأ .بايثلا نسحأ سبل بابحتسا اهنمو

 دلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ - امهنع ىلاعت هللا ىضر - ةريره ىبأو ديعس

 سبلو هدنع ناك نإ بيط نم سمو كاتساو ةعمجلا موي لستغا نم : لاق ملسو

 . ١74 ص ؟ ج تاقث هلاجر ةيقبو نابح نباو مكاحلا هقثو نيل -

 ثيدح ىفو هعزتنا ءىشلا لس : لاقي .ًاجارخإ رعشلا نوضغ نم بونذلا جرخي ىأ (1)
 نم . .جيردتو نأتب تجرخو تيضم ىأ هيدي نيب نم تللسناف : اهنع ىلاعت هللا يضر ةشئاع

 .١15صك5ج ريثالا نبا ةياهن

 . غ5 ص ١1ج تاقث هتاورو ريبكلا يف ىناربطلا هآور: بيغرتلا يف ىرذنملا لاق )2

 هبايث ريهطت ديري (؟)
 7١151. ص 1 ىرابلا ةيده -زاجيإب ملسم هاورو ىراخبلا هاور )5(

 بقليو تباث نب دمحأ هيفو طسوألا ىف ىناربطلا هاور : عمجملا ىف ىمشيهلا لقا 0(
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 . ()ىرخألا ةعمجلا نيبو اهنيب ام ةراقك تناك : لاق مث هبايث نسحأ نم

 دمحأ جرخأ ةنس رجأ ةوطخ لكب اهيلإ بهاذلا رجأ فيعضت اهنمو

 ىلص هللا لوسر تعمس ىفقثلا سوأ ( يبأ ) نب سوأ نع مكاحلاو ةعبرألاو

 بكري ملو ىشمو ءركتباو ركب مث لستغاو لسغ نم :٠  لوقي ملسو هلآو هيلع هلل
 اهمايص رجأ ةنس لمع ةوطخ لكب هل ناك ّْلي ملو عمتساو مامإلا نم اندو

 -هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب ىبأ ثيدح نم طسوألا ىف ىناربطللو . اهمايقو

 نيرشع لمع ةوطخ لكب هل ناك ةعمجلا ىلإ ىشملا ىف ذخأ اذإو ؛ ثيدح ىف
5 

 .فيعض هدنسو .( ) ؛ةنس

 نع ىلعي وبأ جرخأ . اهتليلوأ اهموي تام نمل ربقلا باذع نم نامألا اهنمو
 نم ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقا :لاق . هنع ىلاعت هللا ىضر - . سنأ

 نع ربقلا باذع باتك ىف ىقهيبلا جرخأو. ١ ؟),رْبقلا باذع ىقو ةعمجلا موي تام

 متاخب متخ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تام نم : لاق ىموزخملا دلاخ نب ةمركع

 .ربقلا باذع ىقوو ناميإلا

 فيعض دنسب بعشلا ىف ىقهيبلا جرخأ . نيرجأ هيف عامجلل نأ اهنمو

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذخه : لاقو ةملس ىبأ نعو دازو كردتسملا يف مكاحلا هدروا )١(
 لاقو ريبكلا حتفلا ىف هدرواو . ؟١8ص ١ج صيخلتلا ىف ىبهذلا هرقاو هاجرخي ملو ملسم

 ٠ 155 ص 1ج . ةريره ىبأو ديعس ىبأ نع مكاحلاو هجام نباو هدنسم ىف دمحا مامإلا هاور
 . ءادردلا ىبأو ىراصنالا بويا ىبا نع هوحن دمحأ جرخاو

 ىف ذخأ اذإو هاياطخو هبونذ هل ترفغ ةعمجلا موي لستغا نم ] ظفلب ثيدحلا درو (؟)
 زيجأ ةعمجلا ةالص نم غرف اذإف ٠ ةنس نيرشع لمع ةوطخ لكب هل ناك ةعمجلا ىلإ ىشملا

 دابع هيفو هنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىبا نع طسوالا ىف ىناربطلا هآورو ,ءةنس ىتئام لمعب

 عبط 74١ص "؟ ج دئاوزلا عمجم . نابح نباو ىراخبلا هفعض : رمعم وبأ . دمصلا دبع نبا

 .ىسدقلا
 ريحأ ةعمجلا ةليلوأ ةعمجلا موي تام نم ]ةظفلو لامعلا زنك بختنم ىف ىقتملا هدروا )2

 نع ةيلحلا ىف ميعنوبأ هاور: لاقو [ءادهشلا عباط هيلعو ةمايقلا موي ءاجو ربقلا باذع نم

 . 25ص: ةفلتخم تاياور هيفف ىواخسلل ةنمحلا دصاقملا رظناو "85 صدد 51ج -رباج
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 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 رجأ . نينثا نيرجأ هل نإف «ةعمج لك ىف هّلهأ عماجي نأ مكذحأ زِجْحَيأ ؛ ملسو
 هنأ لوحكم نع هننس ىف روصنم نب ديعس جرخأو .('!؛ هتأرما لسغ رجأو هلسع
 .نارجا هل ناك كلذ لعف نم لاق ةعمجلا موي ةبانجلا نم لستغي لجرلا نع لئس

 . هربق ىف لأسي الف اهتليل وأ اهموي تام نمل ربقلا ةنتف نم نامألا اهنمو
 ىضر ورمع نبا نع مهريغو ايندلا ىبأ نباو ىقهيبلاو هنسحو ىذمرتلا جرخأ
 ملسم نم ام ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا
 ئرب الإ ٠ ظفل ىفو .(")ءربقلا ةَنشف هللا هاقو الإ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تومي
 هتمكحو ىذمرتلا ميكحلا لاق « ناتنتفلا ىقو الإ ٠ ظفل ىفو «ربقلا ةنتف نم

 هيف قلغتو مويلا اذه ىف رجست ال منهج نأل هللا دنع هل امع ءاطغلا فشكنا

 ادبع هيف هللا ضبق اذإف مايالا رئاس ىف لمعي ام اهناطلس هيف لمعي الو اهباوبأ

 بتك نم الإ ميظعلا مويلا اذه ىف ضبقي مل هنإف هبام نسحو هتداعسل اليلد ناك

 نم قفانملا زييمت وه امنإ اهببس نال .ربقلا ةنتف هيقي كلذلف هدنع ةداعسلا هل

 . نمؤملا

 ىلاعت لاق .عوبسألا مايأ رئاس نود فيرشت ركذ نآرقلا يف روكذم هنأ اهنمو ٍ

 . « ةعمجلا موي نم ةالّصلل يدون اَذإ )
 هللا مسقأ دقو < دوهشُمو دهاشو ١ : ةيآلا ىف دوهشملاو دهاشلا هنأ اهنمو

 .هب

 )١( ص ةريره ىبا نع ىمليدلاو هفعضو بعشلا ىف ىقهيبلا هاور :زومارلا ىف لاق ١77
 صد عج . دهاوش هل : زومارلا حرش ىف لاقو 5535 .

 نع فسوي نب ةعيبر ثيدح نم ىذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور : ضيفلا ىف ىوانملا لاق )١(
 نبا نع ةبقع نب ضايع نع ةعيبر ثيدح نم هاورف ىناربطلا هلصو نكلو ها ورمع ىبأ
 ثيدح نم ميعنوبا هجرخو الصتم ىذمرتلا ميكحلاو ىلعي وبأ هجرخأ اذكهو هركذف ورمع
 .٠ 555 ص -5هج رباج
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 ىضر ةريره ىبأ نع ناخيشلا ىور. ةمألا هذهل رخدملا مويلا هنأ اهنمو

 نحن د: لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ هنع ىلاعت هلا

 مهدعب نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا

 انل سانلاف هل هلا انادهف « هيف اوفلتخاف مهيلع هللا هضرف ىذلا ."لمهموي اذه مث
 . "7: دغ دعب ىراصنلاو ًادغ دوهيلا عبت هيف

 لوسر لاق الاق ( امهنع ىلاعت هللا ىضر ) ةفيذحو ةريره ىبأ نع ملسملو

 موي دوهيلل ناكف انلبق ناك نم ةعمجلا نع هللا لضَأ ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 . «ةعمجلا مويل ( هللا ) انادهف انب هللا ءاجف دحألا موي ىراصنلل ناكو تبسلا

 مهيلع [ضرتفا ىذلا مهموي اذه 1 اهضعب ىفو ىقهيبلل ننسلا ىف تاياور ةدع تدرو )١(
 ل

 نع ىئامنلاو ملسمو ىراخبلاو دمحأ مامإلا هاور : لاقو ريبكلا حتفلا ىف ىناهبنلا هدروأ )3

 . 3١١ ص ا" ج هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ
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 مهاضفو ليللاب نيمئانققلا فرش
 هدعأ ىذلا ريبكلا باوثلا كلذ ةمألا هذهل هللا هدعأ ىذلا فرشلا نمو

 بقانمو ايازم نم ةميركلا ةدابعلا هذه هب صخ امو ليللاب نيدجهتملا نيمئاقلل

 : ىتأي اميف اهلمجن ةميظع
 ةريره ىبأ نع ملسم ىور .. ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ ىه ليللا ةالص

 لضفأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 .ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأو مرحملا هللا رهش ناضمر دعب مايصلا

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع ىناربطلا ىورو

 ىلع سلا ةقدص لضفك راهنلا ةالص ىلع ليللا : ةالص لصف : :لاق ولو هلآ
 ةينالعلا ة ةقدص

 هللا ىلص هللا لوسر انرمأ : لاق هنع هللا يضر ةرمس نع ىناربطلا ىورو
 . ارتو كلذ رخآ لعجنو رثك وأ لق ام ليللا نم ىلصن نأ ملسو هلآو هيلع

 للا لوسر نإ ١  تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع نيحيحصلا ىفو

 ققشتت ىأ - هامدق رّطفتت ىتح ليللا نم موقي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ؟رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغ دقو اذه عنصت مل : هل تلقف - مروتتو

 . ًاروكش ًادبع نوكأ نأ ُبحأأ الفأ : لاق

 نع ىقهيبلا ىور باسح ريغب ةنجلا لخدي ليللا مايق ىلع بظاو نمو
 موي دحاو ديعص ىف سانلا رشحي : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا يلص ىبنلا
 ؟ عجاضملا نع مهبونج ىقاجتت اوناك نيذلا نيأ : لوقيف دانم ىدانيف ةمايقلا
 ىلإ سانلا رئاسب رمؤي مث باسح ريغب ةنجلا نولخديَف ليلق مهو نومدّقيَف

 .باسحلا
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 ىبأ نع ىذمرتلا ىور . تاكيسلل رفكمو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق ليللا مايقو
 مكيلع : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ

 ةاهنمو تائيسلل 5 ةرفكمو مكبر ىلإ ةبرقو « مكلبق نيحلاصلا بأد هّنإف ليللا مايقب
 . مثإلا نع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ىناربطلا ور . .دسجلل ةحص ليلا مايقو

 مكبر ىلإ مكل ةبرقمو مكلبق نيحلاصلا بد هّنإف ليللا مايقب مكيلع : لاق هنأ
 . دسجلا نع ءادلل ةدرطمو مثإلا نع ةاهنمو تائيسلل ةرفكمو

 نع ىذمرتلا ىور .مالسب ةنجلا فرغ لخد ليللا مايق ىلع بظاو نمو
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق ام لو :لاق هنع هللا ىضر ؛مالس نب هللا دبع

 تلمأت املف هءاج نميف تنكف  هيلإ اوعرسأ ىأ - هيلإ سانلا لفجنا ةنيدملا ملسو
 تعمس ام لّوَأ ناكف : لاق . بادك هجوب سيل ههجو نأ تفرع هّئبْذتساو ههجو

 اومعطأو مالسلا اوشفأ سانلا اهُيأ : .لاق نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص همالك نم
 . مالسب ةنجلا اولخدت ماين سانلاو ليللاب اولصو ماحرألا اولصو ماعطلا

 نع امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع نسح دانسإب ىناربطلا ىورو
 اهنطاب نم اهرهاظ ىري ةفرغ ةّنجلا ىف : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 : لاقف ؟هللا لوسراي ىه نمل : ىرعشألا كلام وبأ لاقف . اهرهاظ نم اهنطابو
 . ماين سانلاو امئاق تابو ماعّطلا معطأو مالكلا باطأ نمل

 تلق :لاق هنع ىلاعتا هللا ىضر ةريره ىبأ نع هريغوا نابح نبا ىورو
 ءىش لك نع ىنتبُنَأ ىينيع ترقو يسفن تباط كتيرا اذإ ىَنِإ هللا لوسراي
 ةنجلا تلخد هتلمع اذإ ءىشب ينربخأ تلقف . ءاملا نم قلخ ٍءىش لك: لاقف

 لصو ماحرألا لصو مالثسلا أ ماعّطلا معطأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف
 . مالسب ةئجلا لخدت ماين سانلاو ليللاب

 دانسإب ىناربطلا ىور . ةرخآلاو ايندلا ىف نمؤملا فرش هيف ليللا مايقو
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 كنإف تيش ام معاو تيم كنف تعش !مثع دمشم اي ٠ لاقف ملسو هلآو هيلع

 1 . سانلا نع هؤانغتسا هّرعو

 هلمح ىتمأ فارشأ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يقهيبلا ىور

 . ليللا ماوق ىأ . ليّللا باحصأو نآرقلا

 ًاءزما هلا بيخ ام : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا

 . نارمع لآو ةرقبلا ةروس حتتفاف ليللا فوج ىف ماق

 يح ذا ىلص ىلا عمم هنأ هنع لات لا ير ةسد نب ورمع نع ىامزلا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع نيحيحصلا ىفر

 ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك انبر لزني : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نم ؟هيطعأف ىنلأسي نم ؟ هل بيجتْسّأف ىنوعدي نم : : لوقيف رخآلا ليللا

 .؟هل رفعأف ىنرفغتسي

 نع دوادوبأ ىور .تاركاذلاو اريثك هللا ني دركاذلا ىف بتكي ليللا مئاقو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ امهنع ىلاغت هللا ىضر بعك نب ىبأو ةريره ىبأ

 نم ابتك اعيمج نيتعكر ىَّلصوأ ايّلصف ليللا نم هلهأ لجرلا ظقيأ اذإ : لاق ملسو
 . تاركاذلاو نيركاذلا

 امهل تبثو ةمحرلا امهل تبجو ليللا ىف ةالصلل هلهأ ظقيأو ليللا ماق نمو
 هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع دوادوبأ ىور . ةرفغملا
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 نإف هتأرما ظقيأو ىّلصف ليللا نم ماق الجر هللا محر : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 تلصف ليّللا ىف تماق ةأرما هللا محرو ءاملا اههجو ىف - شر ىأ - حضن تبأ

 ٠ املا هييجو ىف تحضن ىبأ نإف اهجوز تظقيأو

 ءاملا اههجَو ىف حضن مولا اهبلغ إف هنأرما طقويف ليللا نم ٌظقيتسي لجر

 . امهل رفغ الإ ليللا نم ةعاس لجو زع هللا ناركذيف اهتيب ىف ناموقيف
 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةديبع ىبأ نع هححصو مكاحلا ىورو

 نع مهبونج ىفاجتت نيذلل هللا دعأ دقل : ةاروتلا ىف بوتكم :مالس نب هللا دبع

 هملعي الو رشب بلق ىلع ْرطخي ملو نذأ عمست ملو نيعرت مل ام عجاضمل

 ميركلا نآرقلا ىف ىأ اهؤرقن نحنو : هللا دبع لاق ٠ ٍلسرم ,يبن الو برقم كلم

 . ةيآلا < نيعأ ةَرق نم مهل يفخأ ام سفن مّلعَت الق 9 :-

 اميظع اقيفوت قدوم اهيف نآرقلا ةءارقب لغتشملا نأ ليللا ةالص لئاضف نمو
 لك ميظعلا لضفلا اذه ىف لخدي هنأو هفرشو هلضف فرع نم لك هيلع هطبغي

 الف ةلفغلا مسا اهب هنع ىحمي ذإ تايأ رشع ةءارقب ولو ريخلا اذه ىف كراش نم

 نيتناقلا ماقم ىلإ عفترا اهلاطأو ةءارقلا نم رثكأ نإف نيلفاغلا ناويد ىف بتكي
 . دحأ لبجك راطنقلاو نيرطنقملا ناويد ىلإ عفترإ داز اذإف

 لاق: لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر ٍرمع نبا نع هحيحص ىف ملسم ىور

 نآرقلا هللا هاتآ لجر نينا ىف الإ دسح ال٠: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءانآو ليللا ءانآ هقفني وهف لام ا هاتآ لجرو «راهنلا ءانآو ليللا ءانأ هب موقي وهف

 . «راهنلا

 لاق :لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر صاعلا نب ورمع نبا نع دواد وبأ ىورو
 «نيلفاغلا نم بتكي مل تايآ رشعب ماق نم ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ؛ نيرطنقملا نم بتك ةيآ فلأب ماق نمو «نيتناقلا نم بتك ةيآ ةئامب ماق نمو
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 تايآرشع أرق نم :٠ لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىناربطلا ىورو
 ةمايقلا موي ناك اذاف اهيف امو ايندلا نم ريخ راطنقلاو ؛ راطنق هل بتك ةليل ىف

 . هعم ةيآ رخآ ىلإ ىهتني ىتح ةجرد ةيآ لكب قراو أرقإ : لجو زع كبر لوقي
 : لوقي ملعأ تنا براي : هديب دبعلا لوقيف « ضبقا : دببعلل لجو زع هللا لوقي

 . « ميعتلا هذهبو دلخلا هذهب

 أرق نم :٠ لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نبع ىناربطلا ىورو.
 تونق هل بتك ةيآ ةئام أرق نمو « نيلفاغلا نم بكي مل ةليل ىف تايآ رشع

 نم بتك ةيآ ةئامعبرأ أرق نمو « نيتناقلا نم بتك ةيآ ,ىتئام أرق نمو ةليل
 - مث جم < هَ

 ةيآ .ةئامّتس ًارق نمو « نيطفاحلا نم بتك ةيآ ةئامسمخ أرق نمو نيدباعلا
 ةيآ فلا أرق نمو ؛ نيتبخملا نم بتك ةيَأ ةئامنامت أرق نمو نيعشاخلا نم بتك
 ءامسلا نيب امم ريخ ةيقوألاو « ةيقوأ اتئامو فلأ ٌراطنقلاو « راطنق هل حبصأ
 نم ناك ةيآ ىفلا أرق نمو - سمشلا هيلع تعط امم ريخ : لاق وأ - ضرألاو
 ٠. نيبجوملا

 ايوان ارهاط مان نمل باوثلا نم ىلاعت هللا هلعج ام ةمألا هذه لئاضف نمو
 . مايقلا

 ىلص لاق ظفحلاو ةرفغملاب هل وعدي ةمحرلا كلم هرواجب تيبي هنأ كلذ نمف

 لاق الإ ظقيتسي الف كلم هراعش ىف تاب ًارهاط تاب نم : ملسو هلآو هيلع هلل

 . '!ارهاط تاب هّنإف نالف كدبعل رفغا مهللا : كلملا

 هللا يلص هللا لوسر نأ امهنع يلاعت هللا ىضر سابع نبا نع : ةياور ىفو
 تيبي دبع نم سيل هّنِإف هللا مكرهط داسجألا هذه اورهط : لاق ملسو هلآو هيلع

 رفغا مهللا : لاق الإ ليللا نم ةعاس بْلقتي ال« كلم هراعش ىف هعم تاب الإ ًارهاط

 . هحيحص ىف نابح نبا هأور )1

 . هريغو بوث نم ناسنإلا ندب ىلي اموه : ةمجعملا نيشلا رسكب راعشلا
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 . (') آرهاط تاب هّنإف كدبعل

 لبج نب ذاعم نعف . كلت هتليل نم ماق اذإ هتوعد باجتست هنأ كلذ نمو

 تيبي ملسم نم ام لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر

 هللا هاطعأ الإ ةرخآلاو ايندلا رمأ نم ًاريخ هللا لأسيف ليللا نم ٌراعتيف ًارهاط
 هأيإ 0

 هللا لوسر تعمس لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع ةياور ىفو

 هكردي ىتح للاركذي ًارهاط هشارف ىلإ ىوأ نم : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 الإ ةرخآلاو ايندلا ريخ نم ًاريخ هللا لأسي ٠ « ليللا نم ةعاس بلقني مل ساعّنلا
 . ()هاّيإ هاطعأ

 لوقي ' « مق ملو ؛ .ائيع ,تيلخ ولو ةليألا كلت ماي.ق باوث هل نأ كلذ نمو

 0 هموت تاكو ٠ هتالص َرِْأ ُهل هللا بتك

 0 اير نم هيلع ةقدص هٌمون ناك : ةياور ىفو
 يف يشم ىف

 مايقب هسفن ثدحي دبع نم ام : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي : ةياور ىفو

 هل بتكو « هيلع اهب هللا قدصت ةقدص همون ناك الإ اهنع مانيف ليللا نم ةعاس

 .ديج دانسإب طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(
 . هجام نباو ىئاسنلاو دوادوبأ هاور (؟)

 .نسح ثيدح : لاقو ةمامأ ىبأ نع بشوح نب رهش نع ىذمرتلا هاور )0
 . ىئاسنلاو دوادوبأو كلام هاور (4)

 .ةميزخ نباو ديج دانسإب ىئاسنلا هاور (5)

(0 



 -/اة 

 ] ىلع ةظفاحملا لضف

 بتاورلا ننسلا نم ةعكر ةرشع يتنث

 ىلع باوثلاو لضفلا نم اهل ىلاعت هللا هلعج ام ةيدمحملا ةمألا فرش نمو

 .لفاونلا لعف

 امك صقن اهيف ضرع نإ اهب ضئارفلا ليمكت لفاونلا ةيعرش ىف ةمكحلاو
 طشنتيو ةلفانلا ميدقتب هسفن ضاترتلو هريغو دواد ىبأ ننس ىف ثيدحلا ىف تبث

 نيتعكرب ليللا ةالص حتفي نأ بحتسي اذهلو ةضيرفلل غارف لمكأ هبلق غرفتيو اهب
 ١ . 'ريتفيفن

 . ةميظع بقانمو ةريثك ايازم اهلضف ىف ءاج دقو

 هل هللا ىنب ةليللاو مويلا ىف ةعكر ةرشع ىتنث ىلع ظفاح نم نأ : اهنمف

 .ةنجلا لخد : ةياور ىفو ٠ ةنجلا ىف تيب

 تعمس :تلاق امهنع ىلاعت هللا ىضر نايفس ىبأ تنب ةلمر ةبيبح مأ نع

 يف ىلاعت هلل يّلصي ملسم دبع نم ام: لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةنجلا ىف ًآتيب هل ىلاعت هللا ىنب الإ ةضيرف ريغ ًاعوطت ةعكر ةرشع ىتنث موي لك

 . (') ةّنجلا ىف تيب هل ىنب الإ وأ

 ءاشعلا دعب نيتعكرو برغملا دعب نيتعكرو اهدعب نيتعكرو رهظلا لبق ًاعبرأ

 0 ةادغلا ةالص لبق نيتعكرو

 .ىذمرتلاو ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور )غ1(
 طرش ىلع حيحص : لاقو مكاحلاو امهيحيحص ىف نابح نباو ةميزخ نبا ةدايزلاب هاورو )١(

 ىلع ىذمرتلا قفاوو رصعلا لبق هنظأ نيتعكرو رهظلا لبق نيتعكرو : اوداز مهنا الإ ملسم
 ىكاب
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 ًاعبرأ : ةئجلا لخد ةليللاو مويلا ىف ةعكر ةرشع ئتنث ىلع رباث نم : ملسو هلآو
 نيتعكرو ءاشعلا دعب نيتعكرو برغملا دعب نيتعكرو اهدعب نيتعكرو رهظلا لبق

 ("7 رجفلا لبق

 .اهيف امو ايندلا نم ريخ رجفلا ىتعكر نأ كلذ نمو

 : لو ممر هلو هلع هلل ىلص ىبنلا نع اهنع ىلاعت لل ىضر ةشئاع نع

 ءاعيمج ايندلا

 عاجطضالاو . قاب اهباوث ّنأل اهترهزو اهعاتم نم ىأ : ايندلا نم ريخ هلوق

 رجفلا ىتعكر مكدحأ ىّلص اذإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل رجفلا دعب ةنس

 . هنيمي ىلع عجطضيلف

 ىضر رمع نبأ نع ىور . ليلج باوثو ةميظع ةليضف امهيف رجفلا اتعكرو

 .هب هللا ىنعقني لمع ىلع ىنّلد : هللا لوسراي لجر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا

 . "!ةليضف امهيف َنإف رِجْفلا ىتعكرب كيلع : :لاق

 :لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق اضيأ هل ةياور ىفو

 : هنم دمحأ ىورو . بئاغّرلا امهيف نإف ٍرْجفلا ةالص لبق ٍنْيتعكُرلا اوعدت ال

 | . بئاغرلا امهيف ناف اهيلع اوظفاح رجفلا ىتعكرو

 « ميظعلا باوثلا نم هيف بغري ام ىأ : بئاغرلا امهيف نإف : هلوق

 . ةبيغر اهتدحاو « بئاغرلا ةالص تيمس

 .هجام نباو ىذمرتلاو هظفل اذهو ىئاسنلا هاور )١(
 .ىذمرتلاو ملسم هاور (؟)
 .ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (9)
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 رمع نبا نع : لاملا سأر امهو ةمينغلا لك ةمينغلا امهيف رجفلا اتعكرو
 دحأ هللاوه لق ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر

 ىف امهؤرقي ناكو نآرقلا عير لدعت نورفاكلا اهيأ اي ّلقو نآرقلا ثلث لدْعَ
 . ")ءرُّدلا بغر امهيف ناتعكرلا ناتاه : لاقو رجفلا ىتعكر

 ىف بغري امك امهيف ناسنإلا بغري نيتعكرلا نيتاه نأ ؛ملعأ هللاو ىنعملاو
 ىتعكر نأو هترثك ىلإ ليميو هترفو ىف عمطيو اريثك ائيش هنم دويو ردلا عمج
 ايندلا عاتمو ناف ردلاف ةدئاف لجأو ىقبأ اهباوث نآل هيلع صرحلا نم ىلوا رجفلا
 .ميقم ميعن ةرخآلا عاتمو ليلق

 ةظفاحم امهيلع ظفاحي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ءاج كلذلو
 هيلع هللا ىلص ُىِبَنلا نكي مل :اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا لوقت « ةديدش

 ىفو .("ارْجفلا يتعكر ىلع هنم ًادهاعت ٌدشأ لفاونلا نم ءىش ىلع ملسو هلآو

 ميش ىلإ ملسو هلأو هيلح لا ىلص هللا لوسر تير ام تلاق ةميزخ نبال ةياور

 . ةمينغ ىلإ الو رجفلا لبق نيتعكرلا ىلإ هنم عرسُأ ريخلا نم

 ىناصوأ : هنع ىلاعت هللا ىضر ءادردلاوبأ لوقي . امهب ىصوي ناكو

 ىتعكرو مونلا لبق رثولاو ٍرهش لك نم مايأ ةثالث موصب : ثالشب ىليلخ
 ("ارجفلا

 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعف ءامهكرت نع ىهني ناكو
 . (؟!ٌليخلا َمكتَدرط ولو رجفلا ىتعكر اوعدت ال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )١( هل ظفللاو ريبكلا ىف ىناربطلاو نسح دانسإب ىلعيوبأ هاور .

 هحيحص ىف ةميزخ نباو ىئاسنلاو دوادوبأو ملسمو ىراخبلا هاور (؟) .
  3ىتعكرو هلوق الخ هريغو دواد ىبأ دنع وهو ديج دانسإب ريبكلا ىف ىناربطلا .ءاقد

 . دوادوبأ ءاوز 0
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 هللا مرح اهيلع بظاو نم نأو اهدعبو رهظلا لبق ةالصلا لضف كلذ نمو
 .رانلا ىلع هدسج

 رهظلا لبق تاعكر عبرأ ىلع ظفاحي نم :ملسو هلآو هيلع هللا يلص لاق
 0( رانلا ىلع هدسج هللا مرح اهدعب عبرأو

 . "اءامسلا باوبأ نه حتفت ميلست نهيف سيل رهظلا لبق عْأ : ةياور ىفو
 . 9 باب اهنم قلغي الف ءامسلا باوبأ اهل حتفت اهنأ : ةياور ىفو
 ملسو هلآ هيلع لا ىلص هللا لوسر انديس اهيلع ظفاحي ناك ةالصلا هذهو

 . (4) حلاص لمع ةعاسلا هذه ىف ىل دعصي نأ ُبحأ .لوقيو مايقلا اهيف ليطيو

 مهيلع ءايبنألا اهيلع ظفاحي ناك هنأ تاعكرلا عب درألا هذه لئاضف نمو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر نابوث نع ىور . مالسلاو ةالصلا
 لا ىنمر ةشئاع تلاقف راهنلا فصن دعب ىّلصي نأ ٌبحتسي ناك ملسو هلآو هيلع

 اهيف حتفت :لاق ؟ةعاسلا هذه ةالصلا ُبحتست كارأ ىنإ . هللا لوسراي اهنع يلاعت
 ظفاحي ناك الص يهو هقلخ ىلإ ةمحرلاب ىلاعتو كرات نو ءامسلا باوبأ

 (ةلءهيلع هلل تاولص ىسيعو ىسومو ميهاربإو حونو مدأ اهيلع

 « كلت هتليل دجهت باوث لاني اهيلع ظفاحملا نأ ةالصلا هذه لئاضف نمو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هللا ىضر بزاع نب ءاربلا نع ىور

 نهالص نمو هتليل نم نهب دّجهَت امنأك تاعكر عبرأ رهظلا لبق ىَّلص نم : لاق

 (0) ١( ىذمرتلاو ىئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور .
 .هجام نباو هل ظفللاو دوادوبأ هاور (1)

 .طسوالاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)
 . بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو دمحأ هاور (؛4)
 . فيعض هدنسو رازبلا هآور )5(
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 . ('لرذقلا ةليل نم َنهلثمك ءاشعلا دعب

 نع هيبأ نع هنع ىلاعت هللا ىضر ديمح نب نمحرلا دبع نع : ةياور ىفو
 ةالص :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر هدج

 نع ديمح نب نمحرلا دبع تلأسف :ىوارلا لك ليللا ةالص لثم ريجهلا
 (”)رسمشلا تلاز اذإ :لاقف ؟ريجهلا

 ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نع : ةياور ىفو

 ٍرحّسلا ىف نهلثمب بسحت لاوزلا دعبو ٍرهظلا لبق عيرأ لوقي ملسو هلآو هيلع هللا
 نع هلالط ايف ٠ أرق مث «ةعاسلا كلت ىف هللا حبسي وهو الإ ٍءىش نم امو

 . 904 َنوُرخاد مهو هلل ادجس لئامشلاو نيِميلا

 ىنب نم ةبقر قتعأ نمك ناك اهالص نم نأ ةالصلا هذه لئاضف نمو
 هللا ىضر هيبأ نع ىراصنالا نب ورمع نع ناميلس نب ريشب نع .ليعامسإ
 آعبرأ رهّظلا لبق ىلص نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت

 . (؛!ليعامسإ ىنب نم ةبقر قع لدعك ناك

 ىضر قورسمو ةرمو دوسألا نع ؛ راهنلاةالص لضفأ ىه ةالصلا هذهو
 راهنلا ةالص نم ليللا ةالص لدعي ءىش سيل : هللا دبع لاق : اولاق مهنع ىلاعت هلل
 ىلع ةعامجلا ةالص لضفك راهنلا : ةالص ىلع َنهلضفو رهظلا لبق ًاعبرا الإ
 )ةدحاولا 5 ةالص

 .فيعض هدنسو ا هاور )١(

 نب نمحرلا دبع وه اذه نمحرلا دبع دجو نيل هدنس ىفو . ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)
 .هنع هللا ىصر فوع

 ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح : لاقو هعماج نم ريسفتلا ىف ىذمرتلا هاور (؟)
 .مصاع نب

 . تاقث ريشب ىلإ هتاورو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؛)
 . هب سأب ال فوقوم وهو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (5)
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 هللا ىلص هل اعد دقف « رصعلا لبق ةالصلا لضف ىف ءاجام كلذ نمو

 . ('7( آعبرأ رصعلا لبق ىّلص ًارما هللا محر ) : لاقف ةمحرلاب ملسو هلآو هيلع
 . ("/ةنجلا ىف تيب هل هللا ىنب اهيلع ظفاح نم نأ ءاجو

 (؟لرانلا ىلع هتدب هللا مرح اهيلع ظفاح نم نأ ءاجو

 . (ة)رانلا هسمت مل :ةياور ىفو
 (*1مهل روفغملا نم وهف اهيلع ظفاح نم نأءاجو
 :ءاشعلاو برغملا نيب ةالصلا لضف ىف ءاج ام كلذ نمو

 هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع . ةنس ةرشع ىتنث باوث ىواست اهنأ ١(
 تس برغملا دعب يّلص نم: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 . ("!ةنس 5 ةرشع ىتنث ةدابعب نلدع ءوسب نهنيب اميف ملكتي مل تاعكر

 ةديسلا نع ىور ٠ ةنجلا ىف اتيب هل هللا ىنب اهيلع ظفاح نم نأ 0

 نم :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع
 . "اةنجلا ىف تيب هل هللا ىنب ةعكر نيرشع برغملا دعب ىَّلص

 هللا ىضر رساي نب رامع نب دمحم نع « بونذلا ةرفغم ببس اهنأ )ا

 .حيحصلا ىف نابح نباو ةميزخ نباو هنسحو ىذمرتلاو دوادوبأو دمحأ هاور (1)
 .ىلعي وبأ هأاور (؟)

 .ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (9)

 .طسوآلا ىف ىناربطلا هاور (:4)

 .بيرغ وهو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (5)
 ىبأ نب رمع ثيدح نم مهلك ىذمرتلاو هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نبا هاور )0
 ٠ بيرغ ثيدح ىذمرتلا لاقو هنع ةملس ىبأ نع ريثك نب ىيحي نع معئخ
 ديلولا نب بوقعي ةياور نم هجام نبا هاور ىذمرتلا هيلإ راشأ ىذلا ثيدحلا اذهو 00

 . هريغو دمحأ هبذك بوقعيو . ةشئاع نع هيبأ نعةورع نب ماشه نع ىنئادملا
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 : لاقو تاعكر تس برغملا دعب ىلصي رساي نب رامع تيأر : لاق مهنع ىلاعت

 تاعكر تس برغملا دعب ىلصي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبيبح تيأر

 دبز لثم تناك نإو هبونذ هل ترفغ تاعكر تس برغملا دعب ىّلص نم : لاقو

 .('لرحبلا

 هنع ىلاعت هللا ىضر لوحكم نع « نييلع ىف عفرت ةالصلا هذه نأ )ع

 مكي نأ لبق برقملا دعب ىَلِص نم :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب غلبي

 ("1نيّلع ىف هتالص تعفر تاعكر عبرأ - ةياور ىفو - نيتعكر

 باوث ىواست اهنأءاج دقف . ءاشعلا دعب ةالصلا لضف ىف ءاج ام كلذ نمو

 نم ولحم ماشعلا دعب عبرأو ٠ ءاشعل دعب عيراك رهظلا لبق عيرأ ملسو هلآو

 . "اردقلا ةليل

 نأ نيبي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ديري :ردقلا ةليل نم هلوقو
 ةليل تاعكر عبرأ ة ةالص باوث ىواست ءاشعلا ةالص دعب تاعكر عبرأ ة ةالص

 نم ريخ ردقلا َةَليَل ١ اهريغ ىف ةعكر فلأ باوث ىواست اهيف ةعكرلاو .ردقلا

 حيبستو ركذ نم فعض فلأ هباوث هللا فعاضي اهيف لمعلا ىأ « رهش فلأ

 .لوبقلا باوبأ اهل حتفت دو اهريخ مظعيو اهرجأ دادزي ربلا لامعأ نم اذكهو . ديمحتو

 ىبنلا نع امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا ثيدح نم ريبكلا ىف ةياور ىفو
 عبرأ ىلصو ةعامج ىف ةرخآلا ءاشعلا ىَلص نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ىراخبلا نطق نب حلاص هب درفت : لاقو ةثالثلا ىف ىناربطلا هاور بيرغ ثيدح لل

 . لوصألا ىف هرأ ملو نيزر هركذ )0

 طسوألا ىف ىناربطلا هاور (')
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 . ردقلا ةليل لدعك ناك ههسملا نم جرخي نأ لبق تاعكر

 تام نم رجأ لاني هنأو رتولا ةالص ىلع ةظفاحملا ىف ءاج ام كلذ نمو

 . هللا ليبس ىف

 هللا لوسر تعمس : ل. مهنع ىلاعت لل ينمو رمع نبا نع ىور دقف

 سلا عىل

 ادهش هلابك رشح ل رفس يف رولا ىلا كزتي ملو

 .. هللا هبحي

 نكلو ةبوتكملا ة ةالصك محب سيل رتولا :لاق هفع ىلاعت هللا ىضر ىلع نعف 7

 اي اورتوأف رتولا بحي رثو هللا نإ : لاق . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنس

 . (")نآرقلا لهأ

 . (")دعذلا رمح نم انل ريخ ىهو اهب ىلاعت هللا انما رتولا ةالصو

 هكرات نم أربتو هكرت نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رذح كلذلو

 رتولا. انم سيلف رتوي مل نمف ّقح رتولا .اّنم سيلف رتوي مل نمف ّقح رتولا : هلوقب

 . (9 ثالث انم سيلف رتوي مل نمف ّقح
 هنأ رتولاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس نم ةيانعلا تغلب دقو

 نع ءاج امك . ليللا لوأ ىف همدقي نأ ليللا رخآ ىف موقي ال نأ فاخ نمرمأ

 .ةراكن هيفو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )١(
 هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نباو ىئاسنلاو . هل ظفللاو ىذمرتلاو دواد وبأ هاور (؟)
 .٠ نسح ثيدح : ىذمرتلا لاقو

 . ىذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور اميف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي اذك هل

 . ىكتعلا بينملا وبأ هللا دبع نب هللا ديبع هدانسأ ىفو . هل ظفللاو دواد وبأو دمحأ هاور (4)

 .دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلا هاورو
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 نم: + ملو هنآ هيلع للا ىلص ف وسير لاق: لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رباج

 ةهقمو هلوأ رتويلف ليلا ٍرخآ نم م وقيال نأ فاخ

 9 ةأ كلذو ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نإف ليللا

 رخآ رتويلف هرخآ 2 موقي نأ

 تيبلا يفةلفانلا ةالص لئاضف

 ريبكلا باوثلا اهل لعج ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةيدمحملا ةمألا لئاضف نمو

 .تويبلا ىف لفاونلا ةالص ىلع

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :رون تيبلا ىف ةالصلا نأ كلذ نمف

 . ("!مكتويب اورونف «رونف هتيب ىف لجرلا ةالص امأ : ملسو
 حارشناو ةلفغلا نع ءالخو اهتولخ ىف هلل عشختل بولقلا ءايض اهنأ هانعمو

 اليلذ فقيو هتمظعو هللا لالجب رعشيف رهاظملا نم ايلاخ هيجاني هبرو دبعلا نيب

 هيلع هللا ىلص رمأ دقو ةاجانملاو ناميإلاب هردص حرشنيف هناحبس ىطعملا مامأ
 « هللا ةمحر ىلصملا ىلع فرفرتل تيبلا ىف ةلفانلا اولصي نأ نيملسملا ملسو هلآو

 ريدج هنأو . ىلاعت هللا فوخب تيبلا.ىف نم لك رعشيلو ةءاضولا هراونأ همعتلو
 . همعنب مهيلع غبسأ ام ىلع هل ركشلاو هيلع ءانثلاب

 هركذو هللا ةعاط هيف ىذلا تيبلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هبش دقو

 انارمع ءولمم ىح هنأ نيحلاصلا أجلم هنأو هيف نآرقلا ةءارقو هحيبستو هتدابعو

 ' .هحيحص ىف ةميزخ نبا هاور )١(
 .ديعس ىبأ ثيدح نم هحيحص ىف ةميزخ نبا هاورو هريغو ملسم هاور (؟)
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 واخو رفقمف هللا ركذ نم الخ ىذلا تيبلا امأ ..اضرلاو ةعسلاو ةداعسلاب طاحمو

 هطوحيو بضغلا ةراش هيلعو مهدوجو ىف ةدئاف الف هلهأ هرمع نإو برخو
 هللا ىلص ىبنلا لاق . هيف تيبيو ناطيشلا هيف حرميو حرسيو نايصعلاو طخسلا

 لقم هيف هللا ركذي ال ىذلا تيبلاو هيف هللاركذي ىذلا تيبلا لثم : ملسو هلآو هيلع
 . (١)تيملاو ىحلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس : هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا لوقي

 ىلإ ىرت الا :لاق ؟دجسملا ىف ةالصلا وأ ىتيب ىف ةالصلا : لضفأ اميَأ ملسو هلآو
 ىف ىَّلصَأ نأ نم ىلإ بحأ ىتيب ىف ىلصأ نلف دجسملا نم هبرُقأ ام ىتيب

 (؟)ةبوتكم ةالص نوكت نأ الإ دجسملا

 ضعبب مكتويب اومركأ :لاقف تويبلا ماركإب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رمأ دقو
 . ")كتالص

 لضفك سانلا هاري ثيح هتالص ىلع هتيب ىف لجرلا ةالص لضفو

 . (؟!عوطتلا ىلع ةضيرفلا

 دباع هنأ هايإ سانلا حدمو ءايرلا ةنظم سانلا مامأ ةلفانلا ةالص نأ :هانعمو

 نيعأو قافنلا نونظ نع دعبأو هللا تامحر ىلإ ىعدأ تيبلا ىف نكلو . كسان
 هللا ىلص دارأ امك ةعامج دجسملا ىف ىدؤتف « ةضورفملا الإ نيحادملا نيئارلا

 « ةنينأمطو ةدؤتب لفاونلا نم ءاش ام هتيب ىف ناسنإلا ىلصيو ملسو هلآو هيلع

 . ليزج اهرجأو ةفعاضم اهتانسحو « ةلفانلا نم اباوث رثكأ ةضيرفلاو

 )١( ملسمو ىراخبلا هاور .
 )١( هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نباو دمحأ هاور .

  (2هحيحص ىف ةميزخ نبا هآور .

 .ديج دانسإب ىقهيبلا هاور (:5)
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 رصعلاو حبصلا ةالص دعب ىّلصملا يف سولجلا لضف

 سلج نمل باوثلا نم ىلاعتو هناحبس هللا لعجام ةيدمحملا ةمألا فرش نمو
 .حبصلا ةالص دعب ىلصملا ىف

 علطت ىتح هللا ركذي دع مث ةعامج ىف َحّبصلا ىَّلص نم نأ كلذ نمف

 اذكه . )١( ةّمات ةّمات ةّمات ةرمعو ةجح رْجَأك هل ناك نيتعكر ىَّلص مث سمشلا

 . تارم ثالث ملسو هلآو هيلعهللا ىلص اهررك

 ىلص هللا لوسر ناك : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نع ةياور ىفو

 :لاقو ةالصلا هَكَمَت ىتح هسلجم نم مفي مل رجفلا ىلص اذإ ملسو هلآو هيلع هللا

 ةرمع ةلزنمب ناك ة ةالصلا هنكمت ىتح هسلجم ىف سلج مث حبصلا ىّلص نم

0 
 ةجحو

 يلاعت هللا يضر دبع نب ةبتغو ةمامأ نأ رباغ نب هللا دبع نع ةياور ىفو

 ةالص ىّلص نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هاثدح امهنع

 جاح رجأك هل ناك ىحُملا ةحّبس هلل حبسي ىتح تبت مث ةعامج ىف حبصلا

 . (؟اًةرمعو ةجح هل مات رمتْعمو

 نم لاني سمشلا علطت ىتح حبصلا ةالص دعب نم سلج نم نأ كلذ نمو

 هللا ليبس ىف قفنأ هنأكو باقر عبرأ قت قتعأ هنأكوهف . هلابب رطخي الام باوثلا

 .افلأ رشع ىنثا

 ( . بيرغ نسح لاقو ىذمرتلا هاور ١(
 . مالك هيفف قفوملا نب لضفلا الإ تاقث هتاورو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (1)
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 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع 1

 بحأ سمشلا علطت ىتح ةادغلا ةالص نم ىلاعت هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل

 نم هللا نوركذي موق عم دعقأ َنَألو ليعامسإ دلو نم ةعبرأ قتمعأ نأ نم ىلإ

 ىف لاق . ("! ةعبرأ قت قتعأ نأ نم ىلإ ُبحأ سمشلا برغت نأ ىلإ رصعلا ة ةالص
 مهنم دحاو لك ةيد ليعامسإ دلو نم ةعبرأ قت نأ نم ىلإ ُبحأ : نيعضوملا
 . ("!افلأ رشع انثا

 لآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع ةياور ىفو

 علطت ىتح هلهأو هحبسأو هدمحأو هربكأو ىلاعت هلا ركُذا دعقأ نأل : لاق ملسو
 رصعلا دعب دعُفَأ نآلو ؛ ليعامسإ دلو نم نيتبقر قتعأ نأ نم ىلإ ُبحأ سمشلا

 . "؟ليعامسإ دلو نم تابقر عبرأ قتعأ نأ نم ىلإ ُبحا سمشلا بزغت ىتح

 .رحبلا ديز لثم تناك نإو ةاياطخ رفغت هنأ كلذ نمو

 فرصني نيح هالصم ىف دعق نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . هاياطخ هل ترفع ًاريخ الإ لوقي ال ىمنملا ىتنكر حتمي ينح حبصلا ةالص نم

 (ةارحبلا ديز نم رثكأ تناك ناو

 ةالص ىَّلص نم « ثيدحلا ىف ءاج امل ةنجلا لوخد قحتسي هنأ كلذ نمو

 . (*)ةّنجلا هل تبجو سمشلا علطت ىتح هللا ركذي دعق مث رجفلا

 ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع ىور امارانلا هدلج سمت ال هنا كلذ نمو

 . ىلعي وبأو دواد وبأ هاور )1

 . سمشلا هيلع تعلط امم ىلإ بحأ :لاق هنأ الإ لوألا رطشلاب ايندلا ىبأ نبا هاور_(١)

 .نسح دانسإب دمحأ هاور (؟)
 ١) ىلصي ىأ : ىحضلا ىتعكر حبسي ىنعمو « ىلعيوبأو دواد وبأو دمحأ امهاور ..

 هعيفاقفو هتاوغر : رحبلا .

 .ىقهيبلا هاور (6)
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 0 هدلجب نسحلا ذخَأو ٌراثلا هدلج سمت مل تاعكر عيرأ وأ

 . هل هللا رفغ دق هيقن هفئاحصو الإ هالصم نم موقي ال هنأ كلذ نمو

 ىنعت نينمؤملا مأ تعمس : تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةرمع نع ىور
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقت - اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 ايندلا رمأ نم ءيشب علي ملف هدعقم ىف دعقف قف ةادغلا : لاق وأ رجفلا ىّلص نم : لوقي

 ال هَّمأ هثدلو مويك هبونذ نم جرخ تاعكر عبرأ ىحضلا ىلصي ىتح هللا ركذيو

 . ")هل بثذ

 ءادعألا باحر نم هلاني امم مظعأو رثكأ باوثلا نم لاني هنأ كلذ نمو

 ] .مناغملا بسكو رصتناو رفظلاب زافو
 هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ىور

 انم لجر لاقف ةعجرلا اوعرسأو ةريثك مئانغ اومنغف دجن لبق ًثعب ثعب ملسو هلاو
 يبنلا لاقف ثعبلا اذه نم ةمينغ لضفأ الو ةعجر عرسأ ًاثعب انيأر ام : جرخي مل
 موق ةعجر عرسأو ةمينغ لضفأ موق ىلع ٌمَلدَأ الا: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 حرسأ كلوأ سمشثلا تعلط ىتح هللا نوركذب اوسلج مث حبصلا ة ةالص اودهش

 ةةمينغ لضفأو ةعجر

 مكي نأ لبق هَلجر ناث وهو رجفلا ةالص ربد ىف لاق م نأ كلذ نمو

 .ىناربطلاو هل ظفللاو ىلعيوبأ هاور )١(
 .. ىلصي ىأ ىحضلا ىتعكر حبسي ىنعمو « ىلعيوبأو دوادوبأو دمحأ امهاور )2

 . هعيقاقفو هتاوغر : رحبلا
 هحيحص ىف نابح نباو ىلعي وبأو رازبلا هاورو ةعماج نم تاوعدلا ىف ىذمرتلا هاور (؟)
 هنع هللا ىضر ركب وباوه : انيار ام لئاقلا نأ هيف رازبلا ركذو . هوحنب ةريره ىبا ثيدح نم
 ابايإ رسأ وهام ىلع كلدا الأ ركب ابأ اي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف : :هرخآ ىف لاقو
 سمشلا علطت ىتح هللا ركذ مث ةعامج ىف ةادغلا ىلص نم امنغم لضفأو
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 لك ىلع وهو تيميو ىيحي دمحلا هلو كلملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 هل عفرو تائيس رشع هنع احمو تانسح رشع هل هللا بتك تارم رشع ريدف ءىش

 ناطيشلا نم سرحو موركم لك نم زّرح ىف هلك كلذ هموي ناكو تاجرد رشع
 )١( كاعت هللاب كرشلا الإ مويلا كلذ ىف هكرذي نأ بنذل غبذي ملو

 لاعب برغملا دعب ارم َرشع ركل اذه لاق نم نأ: . ةياور ىفو

 تانسح ٍرشع اهب هل هللا بتكو حبصي ىتح ناطيشلا نم هنوظفحي ةحلسم

 تابقر رشع دعب هل تناكو « تاقبوم تائيس رشع هنع احمو « تابجوم

 تانمؤم 1

 . «دمحلا هلو » هلوق دعب «ريخلا هديب ١ ةدايزب : ةياور ىفو

 ةبقر لك نمث ليعامسإ دلو نم ةبقر قتع ٍةَرم لكب هل ناكو : ةياور ىفو
 . افلأ رشع انثا

 ضرألا لهأ لصُفأ نم ذئموي ناك ةرم ةئام كلذ لاق نم نأ ةياور ىفو

 . )لاق ام ىلع داز وأ لاق ام لثم لاق نم الإ المع

 دعب هب يتأي نأ طرشب ملسملا اهلاني ركذلا اذه ةكرب نأ ديفت ثيداحالا هذهو

 ىتأ اذإف ةالصلا سولج سلاج وهو ملكتي نأ لبقو ةرشابم برغملاو حبصلا ةالص
 .دئاوف عبس هيطعي نا هل لفكت ىلاعت هللا نإف طورشلا هذهب

 .. تائيس وحم : ايناث

 هديب : هيف دازو ىئاسنلاو .٠ .حيحص بيرغ نسح ثيدح : لاقو هل ظفللاو ىذمرتلا هاور )1

 اضيأ ىئاسنلا هاورو . ةنمؤم ةبقر قتع اهلاق ةدحاو لكب هل ناكو : اضيأ هيف دازو « ريخلا
 ىف كلذ لثم ىطعأ رصعلا ةالص نم فرصني نيح نهلاق نم : هيف دازو ذاعم ثيدح نم
 . هتليل

 .ىذمرتلاو ىئاسنلا هاور )0(

 .حيحصلا لاجر هلاجرو هوحنب دمحأ دنع وهو .ديج دانسإب طسوألا ىف ىناربطلا هاور (؟)
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 .. تاجرد ةدايز : اثلاث

 2 .. قتعلا باوث : اعبار

 .. ناطيشلا نم ظفحلا :اسماخ

 .. بئاصملا نم ةمالسلا :اسداس

 ..باذعلا نم ةاجنلاو بويعلا نم ةيقنتلا : اعباس

 تانسح .ةدايزب هيلع هللا مركتي «موي لك درولا اذه ةءارق ىلع ظفاحي ىذلاف

 ثداوحلا رش يقوو « بئاصملا نم نصحتو « ةقحام تائيس ةلازإو « ةفعاضم

 « هلضيو هيوغي ةصرف هل ناطيشلا دجي الف «٠ سانخلا ساوسولاو هراكملا نع دعبو

 لمع اذهو ادحأ هيرب كرشأو دحلأ اذإ الإ هموي ةدم بونذلا لك نم هتمالس ىلإ اذه

 ْ . ريبكلا هللا لضف لاني هب ريسي

 : تارم ثالث رصعلا دعبو تارم ثالث : رجفلا دعب لاق نم نأ كلذ نمو

 هيونذ هنع َتِرَفَك هيلإ بوتاو مويقلا ئحلا وه الإ هلإ ال ىذلا هللاٌرفغتسأ

 )١( هباتك ىف ىنسلا نبا هاور .
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 ةصوصخيم تاولص

 يحضلا ةالص لضف ١-

 هب دعوو ليزجلا باوثلا نم هدعأ ام ةمألا هذهل هللا هلعج ىذلا فرشلا نمو

 ءوضولا ىتعكرو ةجاحلا ةالصو ةراختسالاو ىحضلا ةالص ىلع ريخلا نم

 . حيبستلا ةالصو

 : يحصلا ةالص

 هيلع هللا ىلص ىليلخ ىناصوأ : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعف

 نأ لبق رتوأ نأو ىحضلا ىتعكرو رهش لك نم ِماَيأ ة ةثالث مايصب ملسو هلو

 7 دمر

 ' :اهنم ةلمج ركذن ةريثك يحضلا ةالص لئاضفو

 هللا يضر ةريره ىبأ نع ىذمرتلا ىور . بونذلا ىلاعت هللا رفغي اهب ١-
 ةعفش ىلع ظفاح نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت

 . رحبلا دبز لثم تناك نإو هبونذ ترفغ - ىحضلا ىتعكر ىأ - ىحضلا

 هلبقتسا اذإ ماق نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىلعي وبأ ىورو

 ىَلصَف ماق مث هءوضو نسحأف ًاضوتف - اهعافتراو اهعولط دعب يأ سمشلا

 . ِهّمَأ هتدلو امك هاياطخ هل ترفغ نيتعكر

 هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىناربطلا ىور -نيباوألا نم نوكي اهب -"؟
 ةالص ىلع طفاحي ال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت

 )١( ناخيشلا هاور .
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 طرش ىلع : لاقو مكاحلا هاورو . َنْيِباوألا ةالص ىهو : لاق . باَوَأ الإ ىحضلا

 . ملسم
 ىلاعت هللا يضر ةمامأ يبأ نع دوادوبأ ىور . رمتعملارجأ لاني اهب -؟

 ىلإ ارهطتم هتيب نم جرخ نم: لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع
 جاحلا رجأك هِرْجَأف - دجسملا ىف اهيلصي ةضورفم - ىأ - ةبوتكم ةالص
 ىأ - هاّيإ الإ هبصني ال - يدر ةالص ىأ حيبست ىلإ جرخ نمو ٠ مرحملا
 امهنيب وغل ال ةالص رْثَأ ىلع ةالص . رمتعملا رجأك هرجأف ىحضلا ةالص

 . الع ىف بك

 ءادردلا يبأ نع ىناربطلا ىور . نيتناقلا نمو نيدباعلا نم بتكي اهب -
 ىّلص نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق: لاق هنع ىلاعت لا ىشر

 نمو نيدباعلا نم بتك اعبرأ ىَّلص نمو .نيلفاغلا نم بكي مل نيتعكر ىحّضلا

 ىلص نمو . نيتناقلا نم هللا هبتك اينامث ىلص نمو مويلا كلذ ىفك انس ىلص
 نم هلل الإ ةليل الو موي نم امو . ةنجلا يف تيب هل هللا ىنب ةعكر ةرشع ىتنث
 همهّلي نأ نم لضفأ هدابع نم دحأ ىلع هلا نم امو ةقدصو هدابع ىلع هب نمي

 . هركذ

 للا ىلص ىبنلا نع ىناربطلا ىور : ىحضلا باب نم ةنجلا لخدي اهب -5
 ةمايقلا موي ناك اذاف ىحضلا هل لاقي أباب ةنجلا ىف نإ : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع
 ةمحرب هولخذاف مكباب اذه ؟ىحضلا 5 ةالص نوميدي اوناك نيذلا َنيأ : دانم ىدان
 . ىلاعت هللا

 هللا نامض ىف لخديو مويلا كلذ ىف همهأ ام دبعلا ىلاعت هللا ىفكي اهب -1

 لوسر نع امهنع ىلاعت هللا ىضر رذ ىبأو ءادردلا ىبأ نع ىذمرتلا ىور ىلاعت
 ىنزجعت ال مدآ نبا اي: لاق هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 . هرخآ كفكأ راهنلا لوأ نم تاعكر عبرأ نم



 غ١١6

 ١ هرخآ كلا رامثلا لوأ نم تامكر عيرأ ىل لص مدآ نبا اي لجو

 حبصأ ىتم دبعلا نإف . هئاضعأ نع تاقدصلا قوقح دبعلا ىدؤي اهب -1

 ىور ٠ , .هلك كلذب ىفت ىحضلا ة ةالص نإو ٠ اهلك هئاضعأ نع قدصتي نأ بجو

 ٌةقدص ةحيبست ُلكف ؛ ًةقدص مكدحأ نم وضع ىأ - ىمالس لك ىلع ْحبصُي

 فورعملاب رمأو ؛ ةقدص ةريبكت لكو ةقدص ةليلهت لكو ةقدص ةديمحت لكو

 . ىحلا نم امهعكري ناتعكر كلذ نم جيو * ةقدص م ٍركتملا نع ىو ةقدص

 : اولاق . ةقدص اهنم لصف لك نع قدصتي نأ هيلعف « لصف ةئامثالثو ٍنوُد

 هيحَتَت ءىشلاو اهنفذت دجسملا ىف ةماخُلا : لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ قيطي نمف

 - كنع ئزجت ىحّضلا ناتعكرف ٌردقت مل نإف قيرطلا نع

 .تاعكر نامث ىلإ ناتعكر اهلقأ ىحضلا ةالصو

 ٠ لاوزلا ىلإ سمشلا قورش دعب ةلفانلا ةالصلا تلح اذإ اهتقوو

 : اهؤاع دو ةراختسالا ةالص -"

 ليزجلا باوثلا نم هدعأ ام ةمألا هذهل ىلاعت هللا هلعج ىذلا فرشلا نمو

 . ةصوصخملا تاولصلا ضعب ىلع ليلجلا ريخلا نم هب دعوو

 . ةراختسالا ةالص  اهنمف

 هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر صاقو ىبأ نب دعس نع ىذمرتلا ىف

 امب هاضرو هللا ةراختسا ةرثك مدآ نبا ةداعس نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . هللا ىضق امب هطخسو هللا ةراختسا هكرت مدآ نبا ةواقش نمو هللا ىضق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو
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 مه اذإ : لوقي نآرقلا نم , ةروسلا انملعي امك اهلك رومألا يف ةراختسالا انملعي

 كريختسا ىنإ مهللا : لقيل دل مث ٠ ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف رمألاب مكدحأ

 ملعتو ردقأ الو ردقت كّنإف ميظعلا كلضف نم كلأساو كتردقب كردقتساو كملعب

 ىف ىل ريخ رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا .. بويغلا مالع تنأو ملعأ الو
 هرسيو ىل هردقاف هلجآو ىرمأ لجاع : لاق وأ - ىرمأ ةبقاعو ىشاعمو ىنيد

 يشاعمو ىنيد ىف يل رش رمألا اذه نأ ملعت تنك نإو ٠ هيف ىل كراب مث يل
 هنع ىنفرصاو ىنع هقرصاف - هلجأو ىرمأ لجاع لاق وأ - ىرمأ ةبقاعو

 .. « هتجاح ىمسيو ؛ هب ىنضر مث ناك ثيح ريخلا يل ٌردقاو

 : لاقرمألا دارأ اذإ ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ ىذم ردلا ننس ىفو

 . ىل رتخاو ىل ٌرخ مهللا

 . اضيأ هب وعدي لب قباسلا ءاعدلا ىفاني ال اذهو

 ىلع ميلستلاو ةالصلاو هلل دمحلاب همتخو ةراختسالا ءاعد حاتتفا بحتسيو

 ىف ارقي ناو ءاعدلا ةتسوه امك ةلبقلا لبقتسم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةروسو باقكلا حتا ةناا فو ٠ نورفاكلا ؛ ةرومو باتكا ةعتاف ىلألا ةمكرلا
 مهنع ىلاعت هللا ىضر ةيفوصلاو نيثدحملا نم عمج بحتساو ؛«صالخإلا ؛
 0 ىلاعت هلوق صصقلا ةيآ نورفاكلا ةروس لبق ىلوألا ةعكرلا ىف أرقي

 * نوكرشي امع ئلاعتو هللا ناحّبس ةريخلا مهل ناك اَم راتخيو ءاشي ام قلخُي

 دمحلا هل وه لإ إل هللا رهو 59 نونلعي امو مهرودص نكت ام مّلعي كبرو

 لبق ةيناثلا ةعكرلا ىف أرقيو 4 ,نوعجرت هيلإو مكحلا هلو ةرخآلاو ئلوألا يف
 هللا ىضَق اَذِإ ةنمؤم الو نمّؤمل ناَك امو >> بازحألا ةيآ صالخإلا ةروس

 لض دَقَف هَلوَسَرو هللا صعي نمو مهرمَأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ارمَأ هلوسرو

 .«انيبم الالض
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 ىأ كلذ لعفي : هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرع نبا خيشلا مامإلا لاق

 مث اهءاضقو اهلعف ديري ةمهم ةجاح لك ىف  قباسلا هجولا ىلع ةراختسالا
 نأ ىلإ اهبابسأ هل رسي ىلاعت هللا دنع ةريخاهيف هل ناك نإف .هتجاح ىف عرشي
 قفتي ملو هيلع اهبابسأ نم ءىش رذعت نإو ةدومحم اهتبقاع نوكتف لصحت
 ام ىلاعت هللا دنع ةريخ اهيف ناك ول هنأ ملعيو ردقلا داضي الف رسيب اهليصحت

 دمحيسو كلذل ملأتي الف اهكرت هل راتخا دق ىلاعت هللا نأ ملعيف اهبابسأ ترذعت

 . اهكرت ةبقاع

 امل اهدعب ىضم راختسا اذإو : هنع ىلاعت هللا ىضر ىوونلا مامإلا لاق

 ىمليدلا ىور دقف اهرركي ءىش هل حضتي مل اذإو ملعأ هللاو . هردص هل حرشني

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع - ىنسلا نباو

 ىلإ رظنا مث تارم عبس هيف كبر ٌرختساف رمأب ْتْمَمَه اذإ سنأ اي: .ملسو هلآو
 . هيف ريخلا ْنِإف كبلق ىلإ قبس ىذلا

 ريخلا كل ىلاعت للا فكي دقف رمألا ىف ةريخلا بلط ىه ةراختسالا نإ مث

 هوجولا نم هجول كبلق هجتي ال دقو .رمألا كلذل كردص حرشنيف ايبلق افشك

 تابسانملا دوجو مدع وأ تقولا ىف قيض ببسب وأ ىرخأ رومأ ىف هلغش ببسب
 ىلاعت هللا هيلجي دق ذئنيحف هيف ىلاعت هللا ترختسا ىذلا رمألا نع كبلقل ةفشاكلا

 ةليضف لصف ىف مالسإلا ةعرش بحاص لاق كلذلو . مانملا ملاع ىف كل هفشكيو

 لبقتسم ةراهطلا ىلع ماني نأ ىغبني هنأ خئاشملا نم عومسملا نإ مث : لفاونلا
 رمألا كلذف ةرضخ وأ اًصايب همانم ىف ىأر نإف روكذملا ءاعدلا ةءارق دعب ةلبقلا

 .. ها هبنتجي نأ ىغبني رشوهف ةرمحوأ اداوس هيف ىأر ناو .. ريخ

 اولصي نأ ىلاعت هللا لهأل ىغبنيو : هنع ىلاعت هللا ىضر ربكألا خيشلا لاق

 اولاق اذإف .موي لك ىف راهن وأ ليل نم هنونيعي نيعم تقو ىف ةراختسالا ةالص
 ىمسي نأرمأ ىذلا عضوملا ىف نولوقي مدقت امك ثيدحلا ىف دراولا ءاعدلا
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 رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا : هلوق ىلإ ءاعدلا ىف لصي امنيح ىأ هتجاح
 هيف كرحتأ ام عيمج َنأ ملعت تنك نا مهللا : لوقي - ىشاعمو ىنيد ىف ىلريخ
 ىلهأ قح ىفو ىقح ىف ىريغ هيف كرحتي ام عيمجو ىريغ قح ىفو ىقح ىف
 نم هلجأو ىرمأ لجاعو ىايندو ىنيد ىف ىل ريخ ىنيمي تكلم امو ىدلوو

 نإو . هب ىنضرو ىل هردقاو ىل هرسيف رخآلا مويلا نم اهلثم ىلإ هذه ىتعاس
 كرحتي ام عيمجو ىريغ قح ىفو ىقح ىف هيف كرحتأ ام عيمج نأ ملعت تنك
 هذه ىتعاس نم ىنيمي تكلم امو ىدلوو ىلهأ قح ىفو ىقح ىف ىريغ هيف

 هفرصاف هلجآو ىرمأ لجاعو ىايندو ىنيد ىف ىل رش رخآلا مويلا نم اهلثم ىلإ
 . هب ىنضر مث ناك ثيح ريخلا ىل ردقاو هنع ىنفرصاو ىنع

 الو ةكرحب كرحتي امف كلذ لعف اذإف : هنع ىلاعت هللا ىضر خيشلا لاق /

 .ه١ا اذه تيبّرج . اكرتوأ العف ققحم ريخ اهيف ناك الإ ةكرحب هقح ىف كرحتي

 دعب وأ رهظلا ةالص دعب وأ راهنلا لوأ اصاخ اتقو نيعت نأ ىخأ اي كيلعف
 مدقت امب وعدت مث ةراختسالا ىتعكر ىلصتو ءاشعلا ةالص دعب وأ برغملا ةالص

 .ها اريثك اريخ هيف نإف موي لك كلذ ىلع بظاوو

 : اهواعدو ةجاحلا ةالص -؟

 الجر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر فينح نب نامثع نع هريغو ىذمرتلا ىور 1
 لاق ىنيفاعي نأ ىلاعت هللا عا :لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىتأ اريرض

 هللا عدا يأ ٠ هعداف لاق . كل ريخ وهف تربص تئش ناو توعد تئش نإ :

 هجوتأو كلأسأ ىّنِإ مهللا : ءاعدلا اذهب وعديو هءوضو نسحيف أضوتي نأ هرمأف

 تهجوت ىنإ دمحم اي ةمحرلا بن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم كيبنب كيلا

 . ىف هّعفشف مهللا .. ىل ىضقتل هذه ىتجاح ىف ىبر ىلإ كب

 .. اعد مث ىأ - نيتعكر ىلص مث أضوتف : ىئاسنلا ةياور ىفو
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 : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىفوأ ىبأ نبا نع هريغو ىذمرتلا ىفو

 هل تناك نم : لاقو دعقف اموي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ

 مث ءوضولا نسحيلو ًايصوتيلف مدآ ىنب نم دحأ ىلإوأ ىلاعت هللا ىلإ ةجاح
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع لصيلو لجو ع هللا ىلع نقي مث نيتعكر لصيل
 ميلعلا شرغلا بر هلا ناحبس مركلا ميلحا هللا ال نإ ال: لقيل مث ملسو هلآو

 هتِجّرف الإ امه لَو هَبرْفع الإ ابد ىل عدتال مثإ لك نم ةمالسلاو رب لك

 . نيمحارلا محرا اي اهتيضق الإ اضر كل ىه ةجاح الو
 لوسر ناك : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةفيذح نغ دواد ىبأ ننس ىفو

 ىأ ىلص - مغوأ مه هب لزن ىأ -رمأ هبزح اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا

 ىف امك نونلاب وأ ءابلاب هيزحو .٠ بئاصملا عفرتو بئاونلا عفدت ةالصلا نأل
 . «ريدقلا ضيف

 : ءوضولا ينعكر ةالص +

 ىتبون تءاجف ليإلا ةياعر انيلع تناك : لاق هنع هللا ىضر ةبقع نع
 امئاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكردأف ئشعب اهتحّورف اهاعرأ
 مث هءوضو نسحيف أضوتي ملم نمام : هلوق نم تكردأو سانلا ثدحي

 : تلقف . ةئجلا هل تبجو الإ ههجوو هبلقب امهيلع لقي نيتعكر ىَّلصيف موقي

 نب رمع اذإف ترظنف . دوجأ اهلبق ىتلا ىدي نيب لوقي لئاق اذإف ! اذه دوجأ ام
 هلبق هلاق ام تعمس امو - نآلا ىأ -افنآ تدج دق كتيأر ىنإ : لاقف باطخلا
 غبسي غبسيف وأ لبي أضوتي دحأ نم مكنم آم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق -
 دمحم نأ دهشأو هل كيش ال هدحو للا 9! هل ١ نأ هه : لوقي مث ءوضولا

 . "لءاش اهتْيأ نم لخدي ةينامّثلا ةنجلا باوبأ هل تحتف الإ هلوسرو هدبع

 )١( ملسم هاور .
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 نم ىنّلعجاو نيباوتلا نم ىنّلعجا مهللا . هلوسرو : هلوق دعب ىذمرتلا دنعو
 أرقي نأ نسحيو لمغلا اذكو ءوضولا بقع نيتعكر ةالص بدنيف . نيرهطتملا

 .. (صالخإلا و نورفاكلا اهيأ اي لق ) ةروس امهيف

 : حيبستلا ةالص 0

 ةالصب اهصخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةيدمحملا ةمألا هذه فرش نمو
 .حيبستلا

 :الاق امهننس ىف ديزي نب دمحم هجام نباو ثعشألا نب ناميلس دوادوبأ ىور
 انثدح زيزعلا دبع نب ىسوم انثدح ىروباسينلا مكحلا نبرشب نب نمحرلا دبع انثدح
 لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب مكحلا
 لعفأ الأ كوبحأ الأ كحتمأ الأ كيطعأ الأ هامع اي ساّبع اي: بلطملا دبع نب سابعلل

 ؛ هثيدحو هميدق هرخآو هلو كبنُد كل هللارفغ كلذ تلعف تنأ اذإ لاصخرشع : كل

 تاعكر عبرأ ىلصت نأ: لاصخرشع٠ هتينالعو هرس هريبكو هريغص هذمعو ءًأطخ

 تنأو ةعكر لّوأ ىف ةءارقلا نم تغرف اذإف ٌةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىفًأرقت
 مرت مث « ةرم ةرشع سمخربكأ هاه الإهلإ الو هلل ذمحلاو هللا احبس : تلق. . مئاق

 ادجاس ىوهت مث أرشع اهلوقتف عوكرلا نم كسأر عفرت مث ارشع عكار تنأو اهلوقتف

 اهلوقتف دجست مث ًارشع اهلوقتف دوجسلا نم كسأو عفرت مث ارشع دجاس تنأو اهلوقتف

 ىف نوعبسو سمخ كلذف ارشع اهلوقتف مايقلا لبق ةجارتسالا ةسلج سلجت مث ارشع
 هرم موي لك ىف اهيلصت نأ ' تعطتسا نإ« تاعكو عبرأ يف كلذ لعفت ةعكر لك

 نإف ةرم ٍرهش لك ىفف لعفت مل ,نإف ةرم ةعمج لك ىفف لعفت مل ناف لعفاف

 ./ اةّرم كرمع ىفف لعفت مل نإف رم ةنس لك ىفف لعفت مل

 : مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه ىور دقو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم ىراصنألا عفار وبأو سابع نب هللا دبع

 )١( امهريغو ىقهيبلاو مكاحلا هجرخأو .



 .ىراصنألا ورمع نب هللا دبعو

 دقو .اذه ةمركع ثيدح اهلثمأ «بيهرتلاو بيغرتلا ىف ىرذنملا لاق
 ىرصملا ميحرلا دبع دمحم وبأو ىرجآلا ركب وبأ ظافحلا مهنم ةعامج هححص

 ىف سيل : لوقي ىبأ تعمس دواد ىبأ نب ركب وبأ لاقو . ىسدقلا نسحلا وبأو

 . اذه ريغ حيحص ثيدح حيبستلا ةالص

 اذه نم نسحأ دانسإ ثيدحلا اذه ىف ىوري ال : جاجحلا نب ملسم لاقو

 .هيوقتو هدشت ىتلا هقرطل نسحلا ةجرد نع طحني ال ثيدحلا نأ قيقحتلاو

 ىلع هرهاظب لدي هريبكو هريغص .. هرخآو هلوأ كبنذ كل هللا رفغ : هلوقو

 ةيقبب تنرتقا اذإ ام ىلع لومحم وهو . ةالصلا هذه لعف درجمب رفغت رئابكلا نأ

 طقست الف دابعلا قوقح لوانتي ال . هرخآو هلوأ كبنذ كل هللا رفغ : هلوقو

 هللا قوقحب صاخ وه امم هتمذ أربت امنإو ريخلا لامعأ نم مدق امهم هتمذ نع

 . ةضحملا ىلاعت

 روسلا أ ىف قلطم .ةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر لك ىفأرقت : هلوقو

 « نورفاكلا ء رصعلا ءرثاكتلا ءروسلا هذه كلذل مهضعب راتخا دقو ئراقلا اهراتخي

 . صالخإلا

 كل انبر هدمح نمل هللا عمس :لوق دعب ىأ .ارشع اهلقف كسأر عفرا : هلوقو

 ةالصلا راكذأ دعب تاحيبستلا لاقت ىتأي ام لك ىفو عوكرلا ىف كلذكو  دمحلا

 ْ ْ . ةيلصألا

 دعب اليلق سلجي هنأ ىلإ ةراشإ هيف ارشع اهلوقتف كسأر عفرت مث : هلوقو
 ةسلج هذهو .تاحيبست رشع لوقيل ةثلاثلا اذكو ىلوألا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا

 .دهشتلل ىلصألا سولجلا ىف اهلوقيف ةعبارلاو ةيناثلا ةعكرلا ىف امأ ةحارتسا
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 ظمحلاةيوقت 5

 لوسر دنع نحن امنيب : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع

 هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع مءاج ْذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 ؟ هيلع ردقأ يىندجأ امف .ىردص نم نآرقلا اذه تلفت ىمأو تنأ ىبأب : لاقف

 تاملك كملعأ القأ سحلا ابأ اي: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرر هل لاقف
 لجأ: لاق ؟كردص يف تملعت ام تبثي دو هتملع نم نهب عفنيو نهب هللا كعفني

 ثلث ىف موقت نأ تعطتسسا نإف ةعمجلا ليل ناك اذإ : لاق . ىنُملعَف هلا لوسر اي
 بوقعي ىخأ لاق دقو . باجتسم اهيف ءاعّدلاو ةدوهشم ةعاس اهنإف رخآلا ليللا
 عطتست مل نإف . ةعمجلا ةليل ىتأت ىثح لوقي . ىّبر مكل رفغتسأ فوس : هينبل
 ىف أرْقت تاعكر عبرأ لصف« اهِلوَأ ىف مقف عطتست مل نإف « اهطسو ىف مقف
 محو باتكلا ةحتافب ةيناثلا ةعكرلا ىفو سي ةروسو باتكلا ةحتاقب ىلوألا ةعكرلا
 ةعكرلا ىفو « ةدجسلا ليزنت_ملاو باتكلا ةحتافب ةثلاثلا ةعكرلا ىفو . ناخدلا
 نسحأو هللا دمحاف دّهشتلا نم تغرف اذإف . لصقملا كرابتو باتكلا ةحتافب ةعبارلا

 نينمؤملل ٌرِفْغَتساَو نييبنلا رئاس ىلعو نيمسحأو ىلع لصو هلا ىلع ءادّلا
 عيدب مهللا : كلذ ذ رخآ يف لق مث ناميالاب كوقبس نيذلا :كناوخإلو تانمؤملاو
 نمحر اي هللاي كلأسأ مارت ال ىتلا ةزعلاو ماركإلاو لالجلا اذ ضْرالاو تاومسلا
 هولثأ نأ ىنقزراو ىنتملع امك كباتك ظفح ىبلق ملت نا كهجو ٍرونو ك كلالجب
 لالجلا اذ ضرألاو تاومسلا يدب مهللا .. ىنع كيضْري ىذلا وْحْنلا ىلع

 رونت نأ كهجو رونو كلالجب نمحر اي هللا اي كلأسأ مارت ال ىتلا ةّرعلاو ماركألاو
 هب حرشت نأو يلق نع هب جَرفت نأو ينابسل هب قلطت نأوإ ىرصب كباتكب
 . تنأ لإ هيتؤي الو كريغ قحلا ىلع ىننيعي ال هنإف ىندب هب لمعت نأو ىردص

 . ميظعلا ىلعلا هللاب لإ ةوَق الو لوح الو
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 ىذلاو . هللا نإب بجت ًاعبس وأ ًاسمخ وأ ممج ثالث كلذ لعفت نمحلا ابأ ا
 . طق انمؤم أطخأ ام قحلاب ىنثعب

 .هللا نداب بجت مت أنيموأ اشخوأ عمج ثالث كلذ لفت سابع نإ لا

 ويلا لت سفن ىلع نر اناف نرحل تاي بأ الإ حال الخ
 دقلو < ىنيع نيب للا باتك امثأكف ىسفن ىلع اهتأرق اذإف اهوحنو ةيأ نيعبرأ

 مل اهب تن تثدحت اذاف ثيداحألا عمسأ م ويلا انأو تلفت هتدد ر اذاف ثيدحلا عمسأ تنك

 نمؤم : : كلذ دنع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف « افرح اهنم مرخأ
 . (']نسحلا ابأ ةبعكلا برو

 اذهو ةروس ةعكر لك ىف اهبترو ةروكذملا عيرألا روسلا ثيدحلا نيع دقو
 ةالصلا ىف نآرقلا روس بيترت ةاعارمو نآرقلا روس بيترتل فلاخم بيترتلا
 ىلص هنع درو دقو « ةزئاج ةليلقلا نايحألا ىف بحتسملا ةفلاخمو «ةبحتسم
 . ةمرحلا مدع نايبل انايحأ كلذ لعف هنأ ملسو هلآو هيلع هللا

 :قارع نب نسحلا وبأ ظفاحلا لاق ءانركذ ام ديؤت براجتلا تءاج دقو اذه

 فعض نأ كلذو . اقح هدوجوف هب ءاعدلا اوبرج مهنا دحاو ريغ ىنربخاو

 دادمإ ىلع رداق تيمملا ىيحملا ىرابلا قلاخلا ىلاعت هللاف ايرطف ناك نإ ظفحلا

 هللا هيوقي ةئراط لاوحأ نم ضراعل ناك نإو . ةيعاولا ةوقلا نم ديزمب ىعادلا

 نمؤملا وعدي ثيح كلذ ليزي ام ىلع ثيدحلا لمتشا دقف اهتمواقم ىلع ىلاعت

 نم ىصاعملا باكترا نأ دهاشم لب مولعمو ىصاعملا كرتب همحري نأب هبر
 كرتل هللاب ةناعتسالا ىلع لمتشاو .ىنهذلاو ىركفلا لابلبلا بابسأ مظعأ

 هعنميو هركف عزوي هنأل رومألا نم هتنكم ىف لخدي الو هينعي ال اميف مامتهالا

 .هححصو مكاحلا هجرخأو بيرغ نسح لاقو ىذمرتلا هجرخأ )١(
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 ىلع مهلا لخدي ام رئاس كلذب قحليو هعفنيو هينعي اميف هابتنالا زيكرت نم

 نسح لاؤس ثيدحلا ىفو . هيف هل ديال امم هب ةطيحملا فورظلا نم ناسنإلا
 ةفاكو ةعفانلا فراعملاو مولعلا ةفاك لمشي كلذو ىلاعت هللا ىضُري اميف رظنلا

 رظنلا نسحو هللا اضر اهب ىغتبي مادام اهلعاف بائي اهنأل ةعورشملا حلاصملا
 . ثيدحلا هيلع لمتشا ام رخآ ىلإ .. نهذلا ىف ىناعملاو رومألا ماسترا ىو
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 ةاكزلا ءادأ لضف

 ميركلا لضفلاو ميظعلا باوشلا نم هب هللا اهصتخا ةمألا هذه فرش نمو
 . مالسإلا اهيلع ىنبني ىتلا ناكرألا نم نكر ىهو . ةاكزلا ءادأ ىلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نعف

 هدبع ًادمحم نأو « هلل الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمح ىلع مالسإلا ىنب : ملسو هلآو
 .("!ناضمر موصو « تيبلا جحو « ةاكزلا ءاتيإو ٠ ةالصلا ةماقإو « هلوسرو

 « ةنجلا باوبأ هل حتفتف « ةنجلا لوخد بجوت ىتلا لامعألا نم ةاكزلاو
 . مالسب لخدا : هل لاقيو

 موصيو سمخلا تاولصلا ىّلصي دبع نم ام: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق

 « ةنجلا باوبأ هل تحتف لإ بسلا رئابكلا بنتحيو « ةاكزلا جرخيو ؛ ناضمر

 . ")السب لخذا : : هل ليقو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ءادردلا ىبأ نع : ةياور ىفو

 ىلع ظفاح نم « ةئجلا لخد ٍناميإ عم نهي ءاج نم ٍسمخ : ملسو هلآو هيلع

 مامصوو نهتيقاومو نهدوجسو ٍنهعوكرو ٍنهئوضو ىلع سمخلا تاولصلا
 . (7هسفن اهب ةبيط ةاكزلا ىطعأو اليبس هيلإ عاطتسا نإ تيبلا جحو « ناضمر

 ىلص هللا لوسر عم تنك : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر لبج نب ذاعم نعو

 .امهريغو ملسمو ىراخبلا هاور )١(
 « مكاحلاو امهيحيحص ىف نابح نباو ةميزخ نباو « هجام نباو « هل ظفللاو ىئاسنلا هاور (؟)
 .دانسإلا حيحص : لاقو

 . ديج دانسإب ريبكلا ىف ىئاربطلا اور )0
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 : تلقف «ريسن نحنو « هنم ابيرق أموي تحبصأف رفس ىف ملسو هلآو هيلع هللا
 0 رانلا نم ىندعابيو « ةنجلا ىنلخدي لمعب ىنربخأ « هللا لوسراي

 ارشت الو هللا دبعت : هيلع هللا هرّسي نم ىلع ريسيل هنإو « ميظع نع تلأس

 .ثيدحلا.. (1١تيبلا ٌجحتو , ناضمر موصتو ةاكزلا ىتؤتو « ةالصلا ميقتو « ًائْيش

 , اهب ىتأو « اهادأ نمل ؛ ةنجلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن لفكت دقو
 ىهام : تلق « ةنجلاب مكل َلفْكَأ تسب ىل اولفُكأ : لاقف « حيحصلا اههجو ىلع
 . ("!ناسألاو ٠ نطبلاو « جرفلاو « ةنامألاو « ةاكزلاو «ةالصلا :لاق ؟هللا لوسراي

 ينلخذي لمعب ىنربخأ : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انّيبن لجر لأس دقو

 لصتو « ةاكزلا ىتؤتو ٠ ةالصلا ميقتو « ائيش هب كرشت ال هللا دبعت : لاقف ؟ ةنجلا
 . ("آمحرلا

 دبعت :لاق ؟ةنجلا تلخد هتلمع اذإ لمع ىلع ىنّلد : ,لاق هنأ : ةياور ىفو

 ؛ ةضورفملا ةاكزلا ىتؤتو ٠ ةبوتكملا ة ةالصلا مْيقتو « اكيش هب كرشت د ال هللا

 املف هنم صن الو اذه ىلع ديزأ ال هديب ىسفن ىذلاو : لاق . ناضمر موصتو
 لهَأ نم لجر ىلإ رظني نأ هرس نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق ىّلو

 ()اذه ىلإ ْنظْنيَلف ةّنجلا

 .ريثك لام وذ هنأريخي ملو لو يلع هل ىلص ىبنلا ىلإ لجر ءاج دقو

 ا سا ىف

 لصتو كرهطت ة رهط اهنا ٠ ؛ كلام نم ةاكزلا جرحت: مو هلآ هيلع هلل ىلص
 سام م نجي

 . ثيدحلا .(' ألئاسلاو راجلاو « نيكسملا قح فرعتو « كءابرُقأ
 تما سس ل آذآ

 . هجام نباو ىئاسنلاو ؛ هححصو ىذمرتلاو دمحأ هأور )1(

 . ةريثك دهاوش هلو « هب سأب ال دانسإب طسوألا ىف ىناربطلا هاور (؟)
 . ملسمو ىراخبلا هاأور ) 205

 . حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هآور )5(
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 ( ىنعملاو ) ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي اذك «مالسإلا ةرطنق ةاكزلاو
 . اهربعي ىكزملاو منهج نتم ىلع دودمم رسج ىلع ةمايقلا موي رمي ملسملا نأ
 . منهج ران ىف طقسيف روبعلا هنكمي ال اهيلإ لصي امنيح ىكزملا ريغو

 نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأ دقو « ةينامثلا مالسإلا مهسأ دحأ ةاكزلاو

 : هلوقب : مهسأ ةينامث م السإلا

 « مهس ةاكزلاو مهس ةالصلاو « مهَس مالسإلا : مس أ ةينامث مالسإلا
 ركنملا نع ىهنلاو ٠ ؛ مهَس فورعملاب رمألاو ٠ مهس تْيبلا جحو « مهس موصلاو
 . 07 هل مهس آل نم باخ دقو « مهس هللا ليبس ىف داهجلاو « مهس

 . هّرش هنع بهذ دقف هلام ةاكز ىدأ نم نأ ةاكزلا لئاضف نمو

 (")هٌرش هنع بهذ دقف هلام ةاكز ىدَأ نم :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي

 لاقو . هرش كنع تيهذأ دقف كلام ةاكز َتيدَأ اذإ :مكاحلا دنع ةياور ىفو

 . ملسم طرش ىلع حيحص

 هل لثمي الف . هربق ىف هب هبحاص بذعي مل ىأ . هرش هنع بهذ : ىنعمو
 :ىكزملا ريغل ملسو هلآو هيلعهللا ىلص لاق امك هبذعيو « هغدلي عرقأ عاجشب

 ذخأي مث ةمايقلا موي هقوطي ناتبيبز هل عرف عاجشب ةمايقلا موي هل لثمإ
 هيلع هللا ىلص الت مث « كزنك انأ كلام انأ لوقي مث « هيقدش ىنعي هيتمزهلب
 مهل اريَخ وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نوحي نيَِلا نيسحي الو) : ملسو هلو

 تاَومَّسلا ثاريم هّللو ةّمايقلا موي هب اولخَب ام َنوُقَرَطْيَس مِهَّل رش وه لب

 ىلع ثيدح نم ىلعيوبأ هاورو « ىركشيلا ءاطع نب ديزي هيفو « اعوفرم رازبلا هاور )١(
 هريغو ىنطقرادلا هلاق ,« حصاوهو ةفيذح ىلع افوقوم ىورو « اضيا اعوفرم
 . هحيحص ىف ةميزخ نباو « هل ظفللاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (؟)
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 .() ؛ نارمع لآ ةروس ٠ « ريبخ نولمعت امب هّللاو ضرألاو

 « هيقدش ىف ناتدبز ىأ : ناتبيبز : ىنعمو « ركذ ةيح ىأ اعاجش ىنعمو
 ؛مهل رش لخبلا لب مهل ًاريخ وه مهلخب ءالخبلا نبسحي الو ىأ « ةيآلا ىنعمو
 . مهيلع باقعلا بالجتسال

 ىلص هلوق ىنعم وهو هب اولخب ام َنوُقَوطيس ) : ٍىلاعت لوقي : ةيالا ىفو

 ىف ًاعاجش هللا هلعج الإ هلام ةاكز ىدؤي ال لجر نمام: ملسو هلآو هيلع هللا

 . ةمايقلا موي هقنع

 . عايضلاو ةقرسلا نم لاومآلل عينم نصح ةاكزلاو

 مكاضرم اووادو ؛ ةاكزلاب مكلومأ ونصح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقيإ
 سامو <

 "اع ٌرضتلاو ءاعدلاب ءالبلا جاومأ اوليقتساو ءةقدصلاب

 مامت نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلض لاق « نيدلا رومأ مامن ىه اكل

 (”)ءكلاومأ ةاكز اوُدؤَ نأ مكمالسإ

 ىّكَزي ال ىذلا لاملا نأل زنكلا مسا لاملا نع ىفنت اهنأ ةاكزلا لئاضف نمو

 اهتوقفني الو ةّضفلاو بهذلا نورتكي نيذّلاو :١ ىلاعت هللا لاق « زنكلاوه

 ئوكتف منهج ِراَ يف اَهَيَلَع ئمحي موي #4 ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس يف
 مه وهرب مرعب ا

 متنك ام اوقوذُف مكسفنأل مترك ام اذه مهروهظو مهبونجو مههابج اهب

 . < نوزتكت

 « نيضرأ عبس تحت ناك نإو لام لك : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 . ىراخبلا هاور )١(
 نم ةعامج نع امهريغو ىقهيبلاو ىناربطلا هاورو « ليسارملا ىف دوادوبأ هاور (1)
 . هبشأ لسرملاو الصتم اعوفرم ةباحصلا

 . رازبلا هاو (5)
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 ("ازنك وهف ًارهاظ ناك نإو هتاكز ىدؤت ال لام لكو. زنكب سيلف « هتاكز ىدؤي

 . هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا لئس دقف مالسإلا تاجرد ىناث ةاكزلاو

 . ")ةاكزلا : لاق ؟ أ مث : لاق « ةالصلا : لاق لضفأ مالسإلا تاجرد أ

 هللا لوسر لاق. ثيدحلا يف ءاج امل « ناميإلا معط معط دقف اهادأ نمو

 هللا دبع نم :ناميإلا مُعط معطدقف نهلعف نم ثالث : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 لك هيلع ةدفار هسفن اهب ةبيط هلام ةاكز ىطعأو ء هللا الإ هلإ ال نأ ملعو « هدحو

 نم نكلو ةميقللا طرشلا الو« ةضيرملا الو « ةنردلا الو ةمرهلا طعي ملو ماع

 ةاكؤلا ىلع هنأ .ءانعمو ٠ ةثاملا وهب ءدفرلا نم .هيلع

 . عنملاب هل اهثيدح مدعو اهبيطب اهئادأ ىلع هنيعت هسفنو
 ءافجعلاو ةنسملاك لاملا نم ةليذرلا ىهو . ءارلاو ةمجعملا حتفب : طرشلاو

 .ءايرجلا : ةنردلاو . امهوحنو

 ةدفار : هلوق

 .حيحصلا وهو رمع نبا ىلع افوقوم هريغ هاورو « اعوفرم طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(

 . هب سأب ال دانسإب ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (5)
 . دوادوبأ هاور (؟)
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 ىوقتلاب ةقدصلا ىلع لمعلا لضف

 نيملسملا نم ةاكزلا عمج ىف هدهج لذبي ىذلا وه ةقدصلا ىلع لماعلا

 ةماعلا حلاصملا ىف اهقافنإ ىف مامإلا فرصتيف ؛ لاملا تيب ىلإ اهلصويل
 فعاضملا هللا نيد رصنل دهاجملا باوث هباوثو ءناسحإلاو ةناعإلاو ةدعاسملاو

 . هرجأ

 ىلاعت هللا هول قحلاب ةقدصلا ىلع لماعلا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي

 . "لأ ىلإ عجب ىتح لجو دع هلل ليبس ىف ىزاغلاك

 ّءع

 ا مل قحلا ىطعأو

 ريخ: خ: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق بسك ريخ وه لماعلا بسكو

 . ")حصن اذإ لماعلا بسك بسكلا

 .تاقدصلا ظفح ىف « ةنامأ نم هب موقي امل نيقدصتملا باوث لثم هلو

 .اهلهأ ىلإ اه اهلاصيإو

 “م 7 9

 الماك هيطْعُيف هيرمأام لقتي ىذلا نيمألا ملسملا نزاخلا نإ : لاق هنأ ملسو
 (©)نيملسملا دحأ هب رمأ ىذا ىلإ هعفديف هسفن هب ةبيط ارقوم

 اك .ءاوأ.( هل طظقللا دمحأ هأى١ ١(

 لاقو ٠ هحيحص ىف ةميزخ نباو هجام نباو ىذمرتلاو دوادوباو « هل ظفللاو دمحأ هاور ( ١)
 .نسح ثيدح : ىذمرتلا

 .فوع نب نمحرلا دبع نع ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)
 8 دواد وبأو ملسمو ىراخبلا هاأور )5( .٠ تاق هتاورو دمحأ هآور )0
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 هلآو هيلع هللا ىلص لوقي « ةنجلا لهأ نم وهف هبقارو هللا ىقتااذإ لماعلاو

 الإ ءراثلا ىف اهلاّمع ّنإو « اهبراغمو ضْرألا قراشم مكيلع مق دس هنإ « ملسو

 .(') ةنامألا ْدَأو لجو رع هللا ىقتا نم

 .دمحأ مامإلا هاور )١(
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 نيف دصتملا لصفو ةفدصلا فرش

 نم ىلاعت هللا هدعأ ام ةمألا هذهل ىلاعت هللا هرخدا ىذلا فرشلا نمو

 نم نيقدصتملا هب هللا زيم امو « ةقدصلا ىلع ليلجلا باوثلاو ليزجلا لضفلا
 اهركذأ كلذ نم ةحلاص ةلمج تعمج دقو « ةديجملا ايازملاو ةديمحلا صئاصخلا

 . ىتأي اميف هللا ءاش نإ
 اهب ظفحيو اهأوسأو قالخألا لذرأ اهب هللا بهذيو رمعلا ىف ديزت ةقدصلا

 دلآو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق : .لاق ٍفوع نبورمع نعف_ رقفلا نم دبعلا
 ربكلا اهب هلل بهذيو ءوُسلا ةتيم عتمتو رمعلا ىف ديزت ملمملا ةقدص نإ : ملسو

 تاحلاصلا لامعألل قفوي نأب هيف ةكربلا رمعلا ةدايزب دارملاو رخفلاو رقفلاو

 . ةريثك تاونس ىف هريغ هلمعي ال ام ريخلا نم ةليلق تاونس ىف لمعيف

 هيلع هللا ىلص لاق تادسفملا هنع عفدتو هكرابتو لاملا ىف ديزت ةقدصلاو ْ

 لاملا ىف لصاحلا صقنلا نأ ىنعملاو .( ١7 لام نم ةقدص تصقنام : ملسو هلآو

 تصقن نإو هنأوأ ةداعلاو سحلاب كردم اذهو ةيفخلا ةكربلاب روبجم ةروصلا ىف
 . هصقنل رباج ةرخآلا ىف هل ٌدعملا هباوث نكل هتروص

 )١( ملسم هاور .
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 راثلا نم باجح ةفدصلا

 ةرمن قشب ولورانلا اوقتا
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا يضر متاح نب يدع نع

 اهنيبو مكنيب اولعجا ىأ ؟ ةرمث قشب ولو راثلا اوقتا » : لوقي ملسو هلآو هيلع

 يأ ةرمت قش لثم ادج ليلق ءيشب قدصتلاب ءاقتالاب ناك ولو اباجح يأ ةياقو
 دقو . ليلقتلل انه ولف كلذ قدصتللا رقتحي الف .ديفي هنإف اهفصن يأ اهبناج

 . زاجحلا لهأ توق بلاغ رمتلا نأل ماعط ةمقلك اهريغ نود ةرمتلا ركذ

 4 تاكيّسلا نبهذي تانسحلا نإ 7 بونذلاوحم نع ةيانك رانلا نم ءاقتالاو

 . لق امب ولو قدصتلا ىلع ثح هيفق ةلمجلابو « اهحْمت ةنسحلا ةكيسلا عبْنآ ١

 نيبو مكتب اولعجا ١ اعوفرم ديبع نب ةلاضف ثيدح نم يناربطلا يفو
 دانسإب اعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم دمحألو « رك قشب , ولو ًاباجح راثلا

 ةشئاع ثيدح نم هلو ' ةرمث قش ولو َراَتلا ههنجو مكدحأ قتيل » حيحص

 عئاجلا نم دست اهَنإف ةرم قشب ولو رانلا نم يرشتسا ةشئاع ايا ( نسح دانسإب

 هنم متأو هوحن قيدصلا ركب يبأ ثيدح نم ىلعي يبألو ؛ نامعُشلا نم امَّدسَم

 كلذ يف امهنيب عماجلا نأكو «نامعْبَسملا نم اهعقوم عئامجلا نم عقت » ظفلب

 .اهتوالح
 0 0: : * 0 - 2. 8 ٠

 ولو ًائيش هللا نم كنع ينغأ ال هللا نم كسفن يرتشا ةشئاع اي : ةياور يفو

 .2 عمجم » ةرمت قشب

لسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع : ةياور يفو
 : م

 . « عمجم ٠ راثلا نم مكككُت ةقدصلا نإف اوقدصت
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 ١ ةرظكقشب ولو لا نم م يبجّتحا « .

 مكتيب اولعجا : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : ةياور ىفو

 . « عمجم ١ . ةرمت قشب ولو ةباجح راثلا نيبو

 رانلا نم قدصتل لا رتسي ةقدصلا نم ريسيلا نأ يلع لدت ثيداحألا هذهو

 . اهدئاوف دحأ اذهو

 .. تمظع امهم بونذلا رمكت ةهفدصلاو

 هللا ىضر - رذ يبأ نعو « ةئيطخلا ءىفطت ة ةقدصلاو : ثيدحلا ىفف

 نم دباع َدبعَت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت

 ةه”ب<و

 تذدزاف هللا تركذلف تلّوَتول : لاقف هتعموص يف هللا دبعف ليئارسإ ىنب

 ملف ارم هفيقل ضرألا يف وه ١ امئيبف : نافيغر وأ افيغر هعمو لزنف اريخ
 -و هل و 001

 كلب ةنس ديس 5 . ةدابع اتنزوف تام نيفيا حب نأ هيلإ ًاموأف هلئاس

 تحجرف هتانسح عم ناّقيغرلا وأ فيغرلا عضو مشيرا تحجرف هيلا
 رعيعم اه و مرو أ

 : هظفلو هيلع افوقوم دوعسم نبا نع ةياور يفو .' '( هل ٌرفغف هتانسح

 لق هبج إنسخ ارم امان سيم توت يف كل دبع أبهر

 ثالث هيف يوأف اددجْسم ينأف بّرهف هدي يف طقس مث لايل تس اهمقاوف اهيلإ
 هم هس لس

 رخآ ىطعأو هفصن هنيمب م نع الجر ىطغأف هرسكف فيغرب يِأف ائيش معطي ال

 َنوََّسلا تعضوف هَحور ضبقف توم ا كلم هيلإ هللا ثَعبف هّفصن هراسي ْنَع

 فيغرلا عضو مث ةَّنَسلا ىنعي . تَحَجرف ةّمك يف ُةَتّسلا تعضوو هَ ةفك ىف

 .هحيحص يف نابح نبا هاور 000



755 

 . (بيغرتا .ةّسلا فيغرلا حجر ينعي."'7 حّجَرف

 ملآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر رباج نعو

 ٌةنج مايصلاو نار ةالّصلا ةرثجع نب بعك اي: ةرجع نب بعكل لوقي ملسو

 ساثلا ٌةرجع نب بعك اي .َراّنلا ءاملا ءىفطي امك ةَميطخلا ءىفطت ةقدصلاو

 . هتبّقر قّدع ىف هسفن عاتبمو ُهتبَقر قئومق هسفن عئابق نايداغ

 هلا ىلص هللا لوسر لاق : لامق هنع ىلاعت هللا ىضر ةرجتع نب بعدك نعو

 ىلع اتيت ٌمدو مخل ةجلا ( لخدي ال هنِإ ةرجع نب بعكاي : ملسو هلآو هيلع

 هسفن كاكف ىف داغف نايداغ ساثلا ٌةرجع نب بعك اي هب يل راثلا « تحس

 ٌةّقدصلاو ٌةنج مصلاو ٌناَبرُ 4 ةالصلا : ةرخجع نب بص اي اهقتوُمف داو اهم

 . ©« بيغرت » ."' ” افصلا ىلَع ديلجلا بهذي امك َةّئيطُخلا ءىفطت

 هيلع هللا ىلص ىبنلا عم تنك : لاق هع ىلاعت هللا ىضر لبج نب ذاعم نعو

 هللا ىلص ىبنلا ىنعي : لاق مث : هيف لاق نأ ىلإ ثيدسحلا ركذف رفس يف ملسو هلآو

 : لاق . هللا لوسر اي ىلب : تلق ؟ ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ ملسو هلآو هيلع

 . "7 َراَثلا ءاملا ءىفطي امك ةئيطخلا ءىفطت ةقدصلاو ٌدنج موصلا

 ةكئالملا مهو ةرهاط ةيكز حاورأ نم رهاط ىكز ءاعدب لومشم قدصتملاو

 اقفنم طعأ مهللا لوقتو و فلتلاب كسمملا يلعو فلخلاب قفنملل موي لك وعدت ىتلا

 . ًافلت اكسّمم طعأو ًافلخ

 . ىقهيبلا اهاور 20غ

 . هحيحص ىف نابح نبا هأور (0)

 . رباج ثيدح نم نابح نبا دنع وهو . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور 6
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 :ربلا باويأ ريخ ةقدصلاو

 باوبأ ريخ :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع

 .(عمجم ) ةقدصلا ربل

 ءاج امك سمشلا رح نم لظال موي ةمايقلا موي هتقدص لظ يف قدصتملاو

 سو هلاو هيلع هلا ىلص لإ لوسر تمس لاق رماع نب ةبقع نع ثيدحلا ىف

 سانلا نيب لّصْفي ىتح هتّقدص لظ يف ئرمأ لك : لوقي

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم لجر نع : ةياور يفو

 هيف قدصت الإ موي هئطخي ال ديزي ناكو هتقدص ةمايقلا موي نمؤملا لظ : لاق

 . اذك وأ ٌةلِصَب وأ كعك ولو ءىشب

 ٍنعف رشلاو ءالبلا ميظعل ةعفادو ءوسسلاو قدصتملا نيب عينم دس ةقدصلاو

 دست ةقدصلا » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق جيدخ نب عفار

 ريثكتلا دارملا لب ديدحتلا نيعبسلاب دوصقملا سيلو ) ءوّسلا نم باب نيعبسم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا انرمأ دق كلذلو هعاونأب ءوسلا دست اهنأ ىنعملاو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : . لاق بلاط يبأ نب يلع نعف
 نوكت ةقدصلا نأ كلذ نعمو ؛ ععجم اختي الالبان ةقدصلا اور

 اذا اهو البلا عاونأ نم اعون نيعبس ةقدصلا : ةياور يفو

 . « عماج ١ صرَبلاو

 ( عماج » تاهاعلاب نيهذي تاودَعلاب تاّقدصلا :ىرخأ ةياور ىف ءاج دقو
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 ةهاع عمج تاهاعلاو راهنلا لوأ ةقدصلا دارملاو ةوحضلا ةودغ عمج تاودغلاو

 يلع لدي وهو ةيويندلاو ةينيدلا تافآلا لمشي ام دارملا نأ رهاظلاو . ةفآلا ىهو

 مكلاومأ اَمْنِإ #9 لاملا ةنتف نم ةمالسلا اهلذب ىف نأ ةقدصلا دئاوف نم نأ

 موا هج ري م

 ليدع وه يذلا هلامو هحور هلل ملسأ دقف قدصتو نمآ نم نأل ةنتف مكدالوأو

 . اقح هلل ادبع راصف هحور

 هاور » اعوفرم ةريره يبأ نع كلذ ءاج امك ءوسلا هميم عَْمَت ةقدصلاو

 لاق توملا دنع ناسنإلا اهيلع نوكي يتلا ةلاحلا ءوسلا ةتيمب دارملاو « يعاضتقلا

 رقفلاك تالاحلا نم هتلئاغ نمت الو هتبقاع دّمحَت الام اهب دارأو : يتشبروتلا
 نايسنو ةمعنلا نارفك ىلإ ةيضفملا للعلاو قلقملا ملألاو عجوملا بصولاو عقدا
 نأ ىلوألا : يبيطلا لاقو .اهوحنو هيلعو هل امع ةلغاشلا لاوهألاو رْكذلا

 لاق ةرخآلا ىف باذعلا نم ةبقاعلا ةماخوو ةمتاخلا ءوس ىلع ءوسلا توم لمحي

 بابسألا لب ةقدصلا اهعفدتف ءوسلا ةتيم هل ردقي دبعلا نأ هانعم سيل : ةعرز وبأ

 ةقدصلا هل ردقت ال ءوسلا ةتيم هل تردق نمف ةردقم تاببسملا نأ امك ةردقم

 دق ءوسلا ةتيسم : يرماعلا لاق . ةقدصلا هل ردقت ءوسلا ةتيسم هل ردقت مل نمو

 نوكت دقو اهوحنو قرحو بنج تاذو مدهك توملا ببسب ةبوعصلا يف نوكت

 يلع ثحف ةريبك ىلع رارصإ وأ كش وأ ةعدب يلع هتومك نيدلا يف ةلاح ءوس
 ْ ْ . كلذل اهعفدل ةقدصلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةيبيدحملا دهش نمم ناكو ثيكم نب عفار نعو
 رمعلا يف ٌةدايز ربلاو موش قلخلا ءوسو هام ةَكلَلا نسمح : لاق ملسو هلآو

 . ءوسلا ةنيم ىقت ةن ةقدصلاو
 - يه

 هناحبس هللا نذإب هلك اذهو ءوسلل عنام مظعأو ءالبلل عفاد ريخ ةقدصلاف
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 اذإف كلذل بابسأ اهريغو ةقدصلا امنإو ةقيقحلا ىف عفانلاو عناملا وهف ىلاعتو

 ا ءاضقب كلذ عفدت ةقدصلا نإف هردقو هللا ءاضقب ءوسلاو رشلاو ءالبلا ناك

 نع قطني ال وهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا انربخأ اذكه . اضيأ هردقو

 ىضق هنأب انربخأ ىذلا وه ءالبلا ردقو ىضق ىذلاو ىحوي ىحو الإ وه نإ ىوهلا
 . كلذ عفدت ةقدصلا نأ ردقو

 زوفلا ببس نوكتو تاجاحلا ىضقتو قزرلا ةعس بلجت ةقدصلا ةرشكو
 . . لومأملا لينو ءافشلاو حاجنلاو

 هللا لوسر انيَطخ :لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ىورو
 اوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوُث سائلا اهيأ ايا: لاقف . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ةرثكب مكبر نيبو مكنيي ىذلا اولصو اولي نأ لبق ةحلاصلا لاسعألاب وردابو

 ٠١ اورَبجُتو اورصنُو اوكري ةينالعلاو ٌرسلا يف ةقدّصلا ةرثكو هل مكركذ

 مهلك اناطيش نيعبس اهب ظيغي لب ناطيشلا فنأ هتقدصب مغري قدصتملاو
 ىلاعت هللا ىضر ًةديرب نعف . قدصتلا كرت هل نونيزيو اهئادأ مدع يلع نوصرحي
 نم ًائيش ”لجر جرخب ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع

 اناطيش َنوعبس يبل اهنع َكَقَي ىتح ةقدصلا انما

 اهنع كفي ىّتح ةقدص تجرخ ام : لاق هيلع افوقوم رذ يبأ نع ةياور يفو

 .( بيغرت 0(  اهنع ىهني :ب مهلك اناطيش َنيعبس اً

 ةتيم ىقت نيكسملا ةلوانمو هدلوو هلهأ ىف لجرلا ةنتف رفكت ةقدصلا نأ ءاجو

 باب ىلإ هالصم ىف اطيخ ذختاف هرصب بهذ دق ةثراح ناك كلذلو . ءوسلا

 اونتغتو مكتوعد بجت : اوربجت ىنعمو ( بيغرت ) هجام نبا هاور )١(
 )١( هحيحص ىف ةميزخ نباورازبلاو دمحأ هاور .

 . ىقهيبلا هاور (؟)
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 رمتلا كلذ نم ذخأ مّلسف نيكسملا هءاج اذإ ناكف رمت هيف ءانإ هدنع عضوو هترجح

 لوقيف كيفكن نحن : نولوقي هلهأ ناكو هلواني ىتح طيخلا فرطب ذخأ مث

 . ءوسلا ةتيم ىقت نيكاسملا ةلوانم مهل

 فعاضتت لازت الو . نيكسملا دي يف عقت : نأ لبق اهباوث بتكي ةقدصلاو

 دي ىف عَقَت اهْنإف َقَدَصَت اذإ لجرلا ْنِإ هلوق ينعم اذهو هللا ءاش ام ىلإ ديزتو

 . دأب لفريق ىَح اهرب نعل
 ربقلا رح اهبحاص نع ئّمطت ةفدصلاو

 نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رماع نب ةبقع نعو

 لظ ىف ةمايشلا موي نمؤملا لظتسي انإو روبقلا َرَح اهلهأ نع ٌئَفطُل ةقدّصلا
 . هتقدص
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 لبق كلذو روبقلا رح ةقدصلاب عفدي ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ ىنعمو

 ايندلا ملاع :ةثالثلا ملاوعلا لمشت ةقدصلا ةعفنم نأ ىلع ليلد اذهو ةمايقلا موي

 . خزربلا ملاعو ةرخآلا ملاعو

 ىف ءاج امك ادئاع الضف لضفلابو ادئاز اريخ ريخلاب دوعوم قدصتملاو

 . هيلع قفتم !كيلع ْقَفْنُأ قفنأ ىدبغ اي ! هناحبس ّقحلا لوقي يسدقلا ثيدحلا
 قافتإلاب هنع ربعف . هقفنت ام ضوع فلخيو كيلع عسوي ىأ قفني قفنت نإ ىأ
 . ةلكاشملا ليبس ىلع

 نإ كنإ مدآ نبا اي » : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هلل ىلص ىبنلا نع ءاجو

 لوعت نم أدْباو فافك ىلع مال الو كل رش كسمُت نآو كل ٌرْيَخ لضقلا ذب

 .ملسم هاور « ىلقسلا ديلا نم ٌريخ ايلا ديلاو
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 ديمح هلاحو ديعس هرمعو ديغر هشيعف ةيهلولا معنلا هيلع عباتتت قدصتملاو

 ليخبلا لكم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدسحلا يف ءاج امسك

 امآف ٠ امهيقارت يلإ امهيذلث نم ديدح نم ناتج امهيلع نيلجر لثمك قفنملاو
 .هرَّثأ وفعتو هّانب ىفخت ىتح هدلج ىلع ترفو وأ تغبس الإ قي الف قفثلا

 الف اهعسوي وهف اهئاكم ةقّلح لك تزل الإ ًائيش قفني نأ ديري الف ليخبلا امأو
 كورا

 . عردلا : انهه هب دارملاو هرتسو ءرملا نجأ ام : ميجلامضب «ةنجلا »

 نانب رتست ىتح تغبسو « هيلع تلاط قفنأ املك قفنملا نأ :ثيدحلا ىنعمو

 اهعسوي وهف اهناكم ةقلح لك تمزل قفني نأ دارأ املك ليخبلاو « هيديو هيلجر

 يفو ةنجباب هقزرو ىلاعت هللا مسعن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هبش « عسمت الو

 ىتح ترَفَوو ,تغّبسو مَمنلا هيلع تعسنا َقْفَنأ امّلك قفنملاف ةبجلاب ةياور

 صرحلاو حشلا هعنم قفني نأ دارأ املك ليخبلاو الماش ًالماك ًارّثَس رست
 رتست الو معنلا هيلع عستت نأو هدنع ام ديزي نأ بلطي هعنمب وهف صقنلا فوخو
 . هرتس موري أم هنم

 ىفو . هتجرد زوحي نأو هتبتر غلبي نأ لقاع لك ىنمتي دوسحم قدصتملاو
 لاق ريسخلا يف هنأل دومحم رمأ اذهو . نودجملا عراسيو نوسفانتملا سفانتي اذه

 هَطّلسف آلام هللا هانآ لجر : نيتنْلا يف الإ دسحال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ."اهُمّلعيو اهب ىضقي وهف ةمكح هللا انآ لجرو قحلا يف تكلم ىلع

 ىنعمو نيتلصخلا نيتاه ىدحإ ىلع الإ دحأ طَبْغي ال نأ ىغبني : هانعمو

 )١( ملسمو ىراخبلا هاور .
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 . هقافنإ ىلع ىأ هتكله ىلع هطلس : هلوق

 « نْيَّْنا ىف الإ دسح ال ١ .2” ةياور ىفو

 نآرقلا هلل انآ لجر: لاق امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع : ةياور يفو

 ءانآو ليللا ءانآ هقفثي وهف لاما هللا ءانآ لجرو راهثلا ءانآو ِليّللا ءانآ هب موقي وهف

 . راهنلا

 ءانآ ول وهف نآرقلا هللا همّلع لجر : نيتنثا يف الإ دسح ال :' "' ةياور يفو

 ىو

 تلمعف تلمعف نالف ىتوأ ام لثم تيتوأ يتبل : لاقف هل راج هعمسف راهتلا ءانآو ليلا

 ينتيل : لجر لاقف قحلا يف هْكلْعُي وهف ألام هلل انآ لجرو ٠ ملل

 . لمعي ام لثم تلمعف نالف ( ىتوأ ام لثم تي

 , فعاضم اهرجأ نإف محرلا ىوذ ىلع تناك اذإ اهنأ ةقدصلا لئاضف نمو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر رمامع نب ناملس نعو
0600 

 ةَلصو ٌةقدص نانْن محّرلا ىوذ ىلعو « ٌةقدص نيكسملا ىلع ٌةَقَدَصلا : لاق

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبآ نعو
 2 مس سس لس و سه

 نيترم اهرجأ فعضي ةبارق ىذ ىلع ةقدّصلا نإ :لاق ملسو

 .رمع نبا ثيدح نم نابح نباو هجام نباو ىذمرتلاو ناخيشلاو دمحأ اهاور )١(
 ( .ةريره ىبإ ثيدح نم ىراخبلاو دمحأ اهاور (”
 لاقو مكاحلاو « امهيحيحص ىف نابح نباو,ةميزخ نباو هنسحو ىذمرتلاو ىئاسنلا هاور (')
 « ناتقدص بيرقلا ىلعو « ةقدص نيكسملل ةقدصلا : لاق ةميزخ نبا ظفلو « دانيمإلا حيحص :

 . ةلصو ةقدص

 .رحز نب هللا ديبع قيرط نم ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (4)
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 مالسإلا لاصخ ريخ ماعطلا ماعطإو

 ثيدحلا يف ءاج امل مالسإلا لاصخ ريخ وهو « ماعطلا ماعطإ ةقدصلا نمو

 : لاق ؟ٌريخ مالسإلا يأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نأ

 ا .'” فرعت مل نمو تْفرع نم ىلع مالّسلا ًارْثَتو « ماعطلا معطت

 هللا ىضر ةريره وبأ لوقي , ةنجلا ىلإ ةلخدملا لامعألا ىجرأ نم وهو

 « ينبع ترقو « ىسفن تباط كتيأر اذإ ىّنإ : هللا لوسراي تلق : هنع ىلاعت

 ىتربخأ :تلقف ءاملا نم قلُخ ءىسش لك : لاق « ءىش لك نع ىنبنأ
 لصو ؛ مالَسلا شنأو « ماعطلا معطأ : لاق « ةنجلا تلْخَم تلمع اذإ ءىشب

 2 مالسب ةّئجلا لخدت ماين سانلاو ليللاب لصو ماحرألا

 اومعطأو  نمحرلا اودبعا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ." مالسب ةّنجلا اولُخدت ماسلا اوشفاو ماعطلا

 نم اهرهاظ ىَري افرع ةنجلا يف نإ ملسو هلآو هسيلع هللا ىلص لاق

 لوسراي يه نك : يرسعشألا كلام وبأ لاقف . اهرهاظ نم اهئطابو . اهنطاب
 0 سانلاو امئاق تابو ماعطلا مَعْطأو « مالكلا ب باطأ ْنَل :لاق ؟ هل

 )١( ىئاسنلاو ملسمو ىراخبلا هاور .
 دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو . هل ظفللاو هحيحص ىف نابح نباو دمحأ هاور (؟)

 . حيحص نسح ثيدح لاقو ٠ ىذمرتلا هآور )0

 امهطرش ىلع حيحص لاقو . مكاحلاو نسح دانسإب ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (4 5)
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 نمو 200 ةمحرلا تابجوم نمو. "!تاراّشكلا نم : ماعطلا ماعطإو

 ."" ةرفغملا تابجوم

 نيكسملا | عّقتي امم هلثمو ِرْمَّتلا ةَّضْبَقو ءزبخلا ةمْقّلب لخديل ىلاعت هللا نإو

 .9 نيكسملا واني ىذلا مداخلاو . ةَحلْصُلا ةجوّرلاو « هب رمآلا : ةنجلا ةثالث

 , ةئجلا رامث نم ةمايقلا موي هلا همَمطأ عوج ىلع انمّؤم مَّمطأ نمؤم اميأو

 وُ قرا نم ةمايقا وبلا اقساط ىلع ًنمؤس ىقس نمؤس امو

 ١ ةنلا لح نم ةمايقلا موي هلا هاسك يع ىلع انمؤم اسك نيؤم اميأو

 0 'هديبع نم ماعطلا نومعطي نيذلاب هتكئالم يهابي ىلاعت هللا نإو

 نب ذاعم نع يور دقف « مهاوس هنم لخدي ال ةنجلا يف باب مهل نومعطملاو

 معطأ نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر لبج
- 5 

 نم الإ هلخدي ال ةنجلا باوبأ نم باب هللا هّلَخْدَأ بَعَس نم هعبلشي ينح ًانمؤم

 .90هلفم ناك

 "ثالث : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا يضر

 ىف ءوضولا : هّلظ لإ لظ ال موي هشرع تحت لجو رع هللا هّلظأ هيض نوك نَم

 .دانسإلا حيحص لاقو مكاحلا هاور عوفرم ثيدح )١(

 . هححصو مكاحلا ه هاور عوفرم ثيدح (؟)

 .السرمو الصتم ىقهيبلا هاور عوفرم ثيدح (؟)
 .مكاحلاو طسوألا ىف ىناربطلا هاور عوفرم ثيدح (4)

 . بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور عوفرم ثيدح (©)
 .السرم باوثلا ىف خيشلاوبأ هاور عوفرم ثيدح ()

 ا .ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (0)



١5532 

 "'عئاجلا ماعطإو ٠ ملل ىف دجاسملا ىلإ ىنشملاو « هراكملا

 ليئارسإ ىنب نم دباع ةصق نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأ دقو
 ىتح هتتدوارف ٌةأرما هتيقلف هتعموص نم اموي جرخ مث « ةنس نوتس هللا ةدابعل لزتعا

 نافيغر هعم ناكو « هيلع يِمْعَأ ىتح لعف ام ىلع مدن مث ءاهنم هتجاح ىضق

 ةنس نوتس ةدابع تذوق تام مث « نيّقيغرلا دباعلا هاطعأف عئاج لئاس ءاجف

 عم نافيغرلا وأ فيغرلا عضو مث هتانسحب ةشحافلا تحجرف ةشحافلا كلتب
 و

 ."” هل رفغف هانسح ْتَحَجرَف هتانسح

 ال امم فارسإ ريغ نم اهجوز تيب نم تقفنأ اذإ ةقدصلا رجأ ةأرملا لانتو

 . ةداع اهجوز ىلع ىفخي

 ريغ اهنيب ماعط نم ةأرما تَقَقْنَأ اذإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق دسقف

 كلد لثم مداخللو بّسكا امب هرجأ اهجوزلو تقف امب اهرجأ اهل ناك ةدسّفم
 فيلل و 2

 أئيش ضعب رجأ نم مهضعب صقني

 اهجوزلو اهرجأ اهل ناك اهجوز تيب نم ٌةأرملا تقدصت اذإ :ةياور يفو

 امب اهلو بسك امب هل « آئيش هبحاص رجأ نم امسهنم دحاو لك صّقنب ال كلذ لثم
 ل نا

 تقئفنأ

 معطملا مركي ىلاعت هللا نأ بارشلاو ماعطلاب قدصتلاو ماركإلا لئاضف نمو

 )١( ىناهبصألا مساقلاوبأو باوثلا ىف خيشلاوبأ هاور .
 . هحيحص ىف نابح نبا هاآور )3

 نابح نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو هجام نباو دوادوبأو . هل ظفللاو ملسمو ىراخبلا هاور (؟)
 . ةحيحص ىف

 . نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هآور )5
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 لثت يتلا ةصقلا هذه يف ةبقنملا هذه نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انئدحيو

 ؛ طقس ىتح دباعلا شطعف ءارحص اكّلس هسفن ىلع اَنْ رخآو ادباع الجر

 حلاصلا دبعلااذه تام نإ هللاو :لاقف عيرص وهو ؛ هيلإ رظني هبحاص لعجف

 لكوتف نتومأل يئام هتّيقس نئلو ٠ ًادبأ ًاريخ هللا نم بيصأ ال ءام يعمو ًاشّطع

 يذلا فقويذَةَراَقْلا عطقف ماقف « هّلضف هاقسو هئام نم هيلع شرف مزعو هللا يلع

 اي لوقيف « دباعلا ىريف ةكئالملا هقوستف رانلا ىلإ هب رمؤيف باسحلل قهر هب

 ىلع كتر يذلا نالف انأ : لوقيف ؟ تنأ َْمو : لوقيف ىقرعت امأ : نالف

 ءىجيف نوفقيف اوفق : ةكئالملل لوقيف « كفرعأ ىلب لوقيف ةزافملا موي يسفن

 فيكو « يدنع هدي تفرع الق : براي لودقيف « لجو زمع هّبر وعاليف فَي ىتح
 هلخديف هيخأ ديب ٌدْخأيف ءىجيف كل وه لوقيف . ىل ُهْبَه براي , هسْفن ىلع ينرّثآ

 نجلا

 . ءارحصلا ىأ : ةزافملا هلوق

 هلا لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع ينانبلا تباث نع :ةياور يفو

 لهأ يلع ةمايقلا موي فردي ةنجلا لهأ نم الجر نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هللاو « ال : لوقيف ؟ ينذرعت له : نالف اي لوقيف رانلا لهأ نم لجر هيدانيف «راثلا

 نم ًةبرش يقف ايندلا يف يب ترم يذلا ان :لوقيف ؟تن .أ نم كفرعأ ام

 لسيف : لاق . كبر دنع اهب يل عقشاف : لاق تفرع دق :لاق ؟ كتيقسف ءام

 لاقف . اهلهأ نم لجر ينادانف رانلا ىلع تْكرشأ ين لوقيف ؛ هركذ لج ىلاعت هلا

 تررم ىذَّلا انأ : لاق ؟ تنأ نم كفرعأ ام هللاو ءال : تلق ؟ يُفرعت له : يل

 هيف ىَتقشف كّبر دنع يل عقشاف كيقسف ءام نم ةبرش يتيقنسسافايندلا ىف يب

 رانا نم جرخيف «ب رمأي هللا هعّمشيف
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 علَّطَي ىأ . رانلا لهأ ىلع ةمايقلا موي فرشي : هلوق

 لامعألا نم ريثك نع ينغي هنأ نآمظلا ىقسو ماعطلا ماعطإ لئاضف نمو

 . اهلقثل ناسنإلا اهنع زجع دق يتلا

 :لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنا ىنأ ايبارعأ الجر نأ : ءاج دقف

 هلآو هيلع هللا ىلص لاقف « رانلا نم يئدعابيو « ةنحلا نم ينبّرقي لمعب ينربخأ

 : لاق لضفلا ىطَْتو لدعلا لوقت : لاق . معن : : لاق ؟كاَتَلمْعَأ امهَوأ : ملسو

 : لاق .لضفلا ىطغأ نأ عيطتسأ امو « ةعاس لك لدعلا َلوقأ ْنأ عيطتسأ ال هللاو

 : لاق ؟لبإ كل لهف : لاق ةديدش ًاضيأ هذه :لاق مالسلا ىشفتو .ماعطلا معطتف

 ال تيب لهأ ىلإ معا مث ءءاقسو كلبإ نم ريب يلإ ٌظناف : لاق . معن

 ىتح كؤاقس ,قرختُي الو كربعب كلهي ال كّلملف مهقسان ًابغ لإ ءاملا نوبرشي

 كله الو . ؤاقس قرا امف بكي يبارعألا قلطناف : لاق . ةّنحلا كل بجت

 "”اديهش لتُق ينح هريعب

 هللا ىلص ىبنلا يتأ : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع : ةياور يفو

 دلبب تنأ لاق . ةنحلا تلخد هب تلمع نإ لَمَعام :لاقف لجر ملسو هلآو هيلع

 ىتح اهيف قّسا مث .ًاديدج ًءاقس اهب رتُشاف : لاق معن : لاق ؟ءاملا هل بّلجي

 ."7ةنجلا لمع اهب م غلبت يتح اهقرخت نل كنإف اهقرخت

 .هريغ ريعب يقس اذإ ميركلا رجألاو ميظعلا باوثلا لانيل ناسنإلا نإ لب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ : ثيدحلا يف ءاج دقف

 . هجام نبا هاور )١(

 . ارصتخم هحيحص ىف ةميزخ نباو ىقهيبلاو ىناربطلا هاور (؟)
 .ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)
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 يريغل ٌريعبلا يلع درو يلبإل هألم اذإ ينح يضوحح يف ْغِنأ ينإ : لاقف ملسو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ رجأ نم كلذ يف لهف « تيقسف

0# 
 رجأ أ دبك تاذ لك يف

 يضوح ىلع درَت ةلاضلا : هللا لوسراي لاق مشعج نب ةقارس نأ ةياور يفو
 ارح دبك تاذ لك يف نإف اهقشسا : لاق . اهتيقس نإ رجأ نم اهيف يل لهف

 قل ع
 ارجأ

 . بعتاو هئلم دئادش ىساقأ ىأ . عزنأ : هلوق

 ىلص هللا لوسر لاق ؛ هل رفغو , بلكلا يقس ال لجرلل ىلاعت هللا ركش دقو
 لزنف «آرثب َدجوَف خلا هيلع ًدتشا قيرطب ىشمي لجر امنيب : ملسو هلآو هيلع هللا

 : لجرلا لاقف « شّطعلا نم يرْثلا لكأي ْثَهلَي بلك اذإف جرخ مث , برشف اهيف
 « ءام هَُخ المف رثبلا لزنف « ىّنم ناك يذلا لثم شّطعلا نم بلكلا اذه غلب دقل

 لوسراي اولاق .هل رفغف ٠ هل هللا ركشف ٠ بلكلا ىقسف ىقر يتح هيفب هكسمأ مث

 وه ءاملا ىقسو .' '”رجأ ةبطر دبك لك يف : لاقف 0
 221 / تاقدصلا مظعأ

 اعبس : : ملسو هلآو هيلع هلا ىلص لاق .هريق يف تيلل فتي راج قاب وهو

 رح وأ ؛ًارشهن ىَرَك وأ . آملع ٍمّلع نم : هربسق يف وهو هتوم دعب دبعلل ىرجت

 رفغتسي ًادلو كرت وأ « ًافحصم ثرو وأ « ًادجسم ىنب وأ « ًالخن سرغ وأ «ًارثب

 دمحأ هاور )١(

 . ىقهيبلاو هجام نباو هحيحص ىف نابح نبا هاور (؟)
 . هحيحص ىف نابح نباو دوادوبأو ملسمو ىراخبلاو كلام هاور ()

 . ىقهيبلا هاور عوفرم ثيدح (4)



 -/اة١ 

 ١ و

 ل ”هتوم دعب هل

 نع هب قدصتي امع هلأس امل .دعسل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق دقو
 00 ءاملاب كيلع لاقف . همأ

 رسيسيتو رابآلا رغب ءاما ىقس لضف ملسو هلآو هيلع هلل ىلص دكؤيو

 هنم برشت مل ءام رفح نم : هلوقب هيلع ةناعإلاو ؛ عيطتسي ال نسم يلإ هلاصيإ

 ."”ةمايقلا موي هللا هرجأ كلإ رئاط الو سنإ الو نج نم ىَرَح دبك

 « ءالبلا عفد قرط لجأ نمو ىوادتلا لبس مظعأ نم ءاملاب سانلا عفنو

 . ماقسألا ةلازإو

 ايا: لجر هلأسو « كرابملا نبا تعمس : لاق قيقش نب نسحلا نب ىلع نعف

 عاونأب تحلاع دقو « نينس عبس ذنم ىتبكر يف تجرخ ةحرق :نمحرلا دبع ابأ

 جاتحي اعضوم رظناف ْبَصفا : لاق ؟ هب عفتنأ ملف ءابطألا تلأسو . جالعلا

 « مدلا كنع َكّسْمِيو « نيع كانه عبنت نأ وجرأ ىف د نم زان اا سانلا

 .*”ءىرَبف لجرلا لعفف

 )١( ةيلحلا ىف ميعنوبأو رازبلا هاور .

 )١( طسوألا ىف ىناربطلا هاور عوفرم ثيدح .

 . هحيحص ىف ةميزخ نباو هخيرات ىف ىراخبلا هاور ()

 . ىقهيبلا هاور (4 )(
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 رسعملا راظنإو ضرقلا لضف

 نم يلاعتو هناحبس هللا هلعج ام ةمآلا هذهل هللا هدعأ ىذلا فرشلا نمو

 ] ضرقلا ىلع باوثلاو لضفلا

 حنم نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق « ةبقر قتعك ضرقلا نأ كلذ نمف

 ("" ةبقر قع لم هَل ناك ًآقاقز ىده وأ قرو وأ نبل ةحينم

 وأ : هلوقو , مهردلا ضرق هب ىنعي امنإ . قرو ةحينم حنم : هلوق ىنعمو

 نأ : نبللا ةحينمو .ليبسلا داشرإ وهو « قيرطلا ةياده هب ينعي امنإ : اقاقز يده

 اهفوصو اهربوب عفتتيل هاطعأ اذإ كلذكو « اهديعيو اهنبلب عفتني ةاش وأ ةقان هيطعي

 . اهدري مث انامز

 ةليل ىأر هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأ دقو .'"” ةقدص : ضرقلاو

 ةينامثب ضرَقلاو اهلاثمأ ريثعب ُةَثَدَصلا : ةنجلا باب يلع ابوتكم جارعملاو ءارسإلا
 00 1 م

 اذه ةلزإل « اميظع ضرقملا رجأ ناك كلذلو  ةجاحلاو ةرورضلا عم الإ نوكيال

 :هلوقب ضرقلا لضف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دكؤي ناك اذهلو . ئراطلا رسعلا
 هل

 نيكرم اَهتَقدصَك ناك الإ رم ًاضْرَق املْسُم ُضرُقَي ملئسم نم ام

 مما
 ثيدح ىذمرتلا لاقو « هحيحص ىف نابح نباو « هل ظفللاو « ىذمرتلاو دمحأ هاور )1(

 . نسح دانسإب ىناربطلا هاور عوفرم ثيدحوه (١؟)

 . ىقهيبلاو ىناربطلا هاور_()
 . افوقومو اعوفرم ىقهيبلاو هحيحص ىف نابح نباو هجام نبا هاور (4)



١545 

 هلا لص انو «هتجاح ءاضقو هتركل جيرفتو رسما يلع ريسيت ضرقلاو
 رخآلاو ايندلا يف هيلع هل َرسي رسْعُم ىلع رس نم : لوقي ملسو هلآو هيلع

 نم ةبرك هع فا سّق ايندلا برك نم رمل نع سفن نم : لوقيو
 "” ةرخآلاو ايندللا ىف هيلع هللا ري رسعم ىلع رسي نمو « ةمايقلا موي برك

 نوتبعش ةمايقلا موي هل ىلاعت هللا لعج ةيرك ملئسم نع جرف نم : ةياور يفو
 '' ةزعلا بر الإ مهيصخي ال ملا امِهيئوضِب ءئضتْسَي طارّصلا ىلع رون نم

 . جاهو ءوض نم نيتعطق ىأ : نيتبعش ينعمو

 هللا ىلص هللا لوسر نع ةريثك ثيداحأ رسعملاراظنإ لضف ىف ءاج دقو

 . ملسو هلآو هيلع

 ًارسْعم رَظْنَأ نم : هللا ىلص لاق « ةمايقلا موي شرعلا لظ تحت هنأ : اهنمف

 .©9 هّلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ تحت ةمايقلا موي هللا هَلَظأ هل عِضَو وأ

 ."”' هّلظ ىف هلل هّلَظَأ هل عّضَو وأ ًارسْعُم رظْنأ نم : ةياور يفو

 . هحماسو هتمذ اربأ يأ : هل عضو ىنعمو

 هللا لوسر ىلع دَهشأ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر رسيلا يبأ نع : ةياور ىفو

 موي هللا لظ يف لعْسَي سانا وأ نإ : لوقي هتعمسل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 ىلع عل هج

 يلام : لوقي هبّلطَي امب هيلع قّدصَت وأ ًائيش دجَي ىّبح ًارسْعم َرظْنَأ لجرل ةمايقلا

 .هحيحص ىف نابح نبا هاور )١(

 .ملسم هاور ()
 . بيرغ وهو طسوألا ىف ىناربطلا هاور (؟*)
 . ىذمرتلا هاور (5)
 . ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو « هل ظفللاو ةجام نبا هاور (©)
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 ساد سا عام
 (''هيفيحص قرْخَيو هللا هجو ءاغتبا ٌةقدص كيلع

 . هيلع ىتلا ةدهعلا عطقي ىأ هتفيحص قرخيو : هلوق

 ىتح بنذ هيلع بتكي الو « هتبرك فشكتو هتوعد باجتست هنأ : اهنمو
 اذهو . ةقدص هنيد يلثم موي لك هل ناكو . منهج حيف نم ىلاعت هللا هيقيو ٠ بوتي
 نأ دارأ نم : لاق دقف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج هلك

 ا" رسْعم نع جريل هتبرك فشكتو هتوعد باجتست

 (””هتباوت ىلإ هبئذب هللا هرظنأ هترسْيم ىلإ ًارسْعم رظْنأ نم : لاقو
 .(” مّتهج حبف نم هللا هاقو ء هل عضو وأ ًارسْعم رظْأ نم : لاقو

 وهو دجسملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخو : ةياور يفو

 انلك هللا لوسراي : انلق ؟منهج حبف نم جدع لا هينا هر يأ: لوق لوقي
 متهج حيف نم لجو زع هلل ءاقو هل عضو وأ ًارسعم رظنأ نم : لاق . (ه)< 2

 . ني ا رسْعم نم : اذإف دلا ب نأ ةٌةقدص وي( هّلف ا رظنأ ( : لاقو

 99 ةكدص هيثم مويكلكهلف كلذ دعب «رظنأف يلا

 نيفرسملا نم انلبق ناك نم لجر نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأ دقو

 نع زواجستيو ٠ سانلا حماسي ناك هنأل . هحماسو هنع هللا زواجت مهسفنأ يلع

 . ةنجلا هلخدأو . ىلاعتو هناحبس هللا همركأف « مهيلع ربصيو « مهنيد

 . ديج دانسإب ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )١(
 .فورعملا عانطصا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا هاور (1)

 . طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هاود (؟)
 . ديج دانسإب دمحأ هاور )5

 . فورعملا عانطصا ىف ايندلا ىبأ نبا هاور (5)

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو مكاحلاو هجام نباو دمحأ هاور (؟ ل
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 نيادي ناكو طق ًاريخ لمعي مل الجر نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي
2 

 انعزواجتي هلا لعل زواجتو رّسع ام ككرْفاو رست ام دُخ هلوسرل لوقيف « ساّنلا
 ؛ , مدلغ يل ناك هَ آلإ ال :لاق ؟ طق اريخ تلمع له : هل هللا لاق . كله املف

 رسَع ام ُكرْئاو رسبت ام دُخ : هل تلق ىضاقتي هتعب اذإف «ّساّنلا نيادأ تنكو

 : ةياور ىفو.'"”كْنع تزواجَن ْدَق : ىلاعت هللا لاق . اّنع ٌرواجتي هللا لعل زواجتو
 ْ ” هَ اورواجت كلذب ّقحأ محن : لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأ

 )١( ملسمو ىراخبلا هاور .
 ) )1ملسم هاور .



1637 

 سانلا نع ءانغتسالا فرشو ةمعلا لضف

 « هلاح يلع ربص نمل لضفلا نم ىلاعت هللا هلعج ام ةمأآلا هذه لئاضف نمو

 « سانلا لاؤس نع ففعتو « ءاطعلا نم ريسيلاب عنقو « مارح لا نع هسفن فكو

 . ىلاعتو هناحبس هللا ىلع دامتعالا عم لمعلا ىلع لبقأو

 هلا ىلص هللا لوس لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعف

 تلزن نمو هتَقاف دست مل ساّلاب اهَلرْنَأَف ةقاف هب تلزن نم : ملسو هلآو هيلع

 .""7 لجآ وأ لجاع قزرب هل هللا كشويف هللاب اهّلزنأف ةقاف هب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو
 ًاقح أّقح ناك ىلاعت هللا ىلإ هب ىضفأو سانلا همتكف جاتحا وأ عاج نم ملسو هلآو

 .""' لالح نم ةنس توق هل حقي نأ هلل ىلع

 هرش رسيغ نم ناسنإلا ىلإ يتأب اس نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأ دقو

 . كرابم وهف صرحو

 :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعف

 ةمْعَط نحو ءانم سْفن بيطب ًائيش اهنم ه هانيطعأ نمف ةولح ٌةرضَح َلاملا اذه نإ

 انم سفن بيط ٍريغب اشيش اهنم هانيطعأ نمو . هيف هل دلروب سفن هرش ريغ نم هلم

 "7 هيف هل كّرابم ريغ ناك سفن هرَشو هنم ةمعَط نسحو

 ؛تباث حيحص نسح ثيدح لاقو حيحص نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو دواد وبا ه هاور )١(
 ىنغ وأ لجاع تومب امإ ىنغلاب هل هللا لسرأ : هيف لاق هنأ الإ دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو
 . عرسي : كشوي ىنعمو . لجا

 )١( طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور .

 - .نسح دانسإب هوحن ريخألا رطشلا هنمرازبلاو دمحأ ىورو هحيحص ىف نابح نبا هاور (؟)
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 : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تعمس : لاق ملسمل ةياور يفو
 نع هتطعأ نمو هيف هل كَرابمف سفن بيط ْنَع هّتيَطعأ نمف «ٌنزاخ انأ امّنإ

 . عيشي الو لُكأي يدّلاك ناك سفن رَشو ةلآْسم

 هناحبس هللا دنع بوبحم ففعنللا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأو

 . ىلاعتو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يببأ نعف

 رخآلا مويلاو ؛ هللاب نمؤي ناك نمو « هقئاوب هراج نمأي يتح لع نمؤيال : لاق
 نإ تُكْسيل وأ ًاريخ لّقيْلف رخآلا مويلاو هلا نمؤي ناك نمو , هفيض مركيلَ

 97( لئاسلارجافلا يذبل" ضغبيو . فّفعتملا ميلحلا ينغلا بحي هل

 هلوقو ناسللا حيبق « يذبلا » هلوقو ءهررضو هتاكالهم ؛ هقتاوب » هلوق

 . لاؤسلا ريثك يأ « لئاسلا »

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو
 امأف «رانلا نولخدي ةثالث لّوأو . نجلا َنولُخْدي ثالث لوأ يلع ضرع : ملسو

 هدّيسل حصتو هب ةدابع نسْحَأ ولم دبعو « دّيِهشلاف جلا نوحي ةثالث لوأ
0 

 لايع و وذ فّفعتم فيفعو

2 

 ىعرو هلام ظفحو هديس قوقحو هللا قوقح ىدأ ي أ « هديسل حصن هلوق

 ىف دجو « دالوأو لهأو اهيلع قفني ةرسأ هل يأ : . لايع وذ : هلوقو . ةنامألا

 . ىنغلاو ةّفعلا كّلأسأ مهللا : ةروثأملا ةيعدألا يف ءاجو ءهل هللا قزرب عنقو لمع

 . صرحلا ( هرشلا ) ىنعمو -
 . رازبلا هاور )١(

 . هحيحص ىف ةميزخ نبيا هاور )3 (
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 ديلا نم ٌريخ ايلعلا ديلا : ثيدحلا يف ءاجامك ايلع هدي ففعتملاو

 20 ا 1

 . هففعتملا ايلعلا ديلا : ثراولا دبع لاق

 باب هل حتفيو هللا هاضري هالوم هاطعأ امب عناقلا هللاب ىنغتسملا ففعتملاو

 هلآو هيلع هللا ىلص لاق . ةعانقو انامي ! هبلق اليو ةداعسلاو ىنغلا هللا هقزريو هتمحر
 00 هد هامو عم مو

 هللا هعئقب عنقي عقيب نمو « هللا هنْفي نغتسي نم : : ملسو

 هلا ىططأ امو هل هربَصُي ربصتي نمو ء هل ني فعتمسا نو : ةياور يفو

 ىف جلاعي يأ . ربصتي نم : : هلوق .' "”ربصلا نم عّسوأو « هل ٌرْيْخ وه ًءاطع ًادحأ

 . هللا هربصي : هلوقو « ايندلا هراكم نم هريغو شيعلا قيض ىلع هفلكتيو ربصلا

 . ىنغ هبلق هللا الم قلخلا نع ءانغتسالا رهظأو ىقرت نمو . افيفع هللا هريصي

 يده ْنَل ىبوُط : لاقف ةنجلاب عناقلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رشب دقو

 عم لاؤسلا نع فك ام قزرلا نم فافكلاو .“*' منو آفافك هشيع ناكو مالسإلل
 . ةعانقلا

 .ةنجلا ءامسأ نم مسا : ليقو « ةنجلا ىف ةريبك ةرجش ىه '( يبوطو (

 نم حلفأدق :لاقف حالفلاب عنق نم ملسو هلاو هيلع هللا ىلص رشامك

 ه) نبا < ّ ريس مسو

 هاتآ امب هللا هعنقو ًافافك قزرو مّلسأ

 ىراخبلاو كلام هاور )١(

 .رازبلا هاءر (؟)

 .ىئاسنلاو ىذمرتلاو دوادوبأو ملسمو ىراخبلاو كلام هاور )0
 . حيحص ثيدح : لاقو ىذمرتلا هاور )5(

 6 . ىذمرتلاو ملسم هاور (5)



 هم ١

 « رقفلا سايقم يه هتلق الو « ةعانقلا سايقم ىه لاملا ةرثك نكت مل كلذلو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق : هنع ىلاعت هللا ىضر رذ وبأ لوقي انه نمو

 : لاق . هللا لوسراي معن : : تلق ؟ىنغلا وه لاملا ةرثك ىرتأ : رَذابأ اي ملسو

 بلقلا ىنغ ىنغلا امّنِإ : لاق . هللا لوسراي معن : تلق ؟رثملا وه لاملا هلق ىرتفأ
 .97 بلا ٌرْ رف رقفلاو

 عاسو هلآو هيلع ملا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو

 '" سْفنلا ىنغ ىنغلا نكلو ضرعلا ةرّْثك نع ىنغلا سيل : لاق

 سانلا نع هؤانغتسا وه نمؤملا زع نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخيو

 انربخأو .] عيشت ال ىتلا سفنلا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذاعتسا دقو -

 . اهريفاذب ايئدلا هل تزيح امنأكف هندب ىف ىّفاعُم هبرس يف آنمآ حبصأ ْنَم نأ

 . اهرسأب ايندلا ىطعأ امنأكف يأ

 اسد مو يس لا ىلص لاق« ةكربو ريخ وهف لاؤس رج نم يثي امام
 26م و 0 -

 ل اف يليق ةلس ريغ ماع كلاططا نة تاع ا ةشئاعل لاقو
6 00 

 23" كيلإ هللا هضرع قرر

 لجو علا هفاس ةقؤر وه اغإف : بابا اذه ىف ىنهجلا ىلع مب دلاخل لاقو - و ُ هع 9٠ .٠

 . هحيحص ىف نابح نبا هاور )١(
 . ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وباو ملسمو ىراخبلا هاور (؟)
 .نسح دنسب طسوألا ىف ىناربطلا هاور (')

 سفن نمو عشخي ال بلق نمو عفني ال ملع نم كب ذوعأ ىنإ مهللا :ثيدحلا ىف ءاج امك (54)
 .هريغو ملسم هأور . اهل باجتسي ال ةوعد نمو عبشت ال
 كلام هاور (5)

 . ىقهيبلاو دمحأ هاور (5)



 دكهة١ 

 هرشب دقف .صقان وأ دورطم مومذم هنأب قحتسملا جاتحملا ذخآلا نظي الو

 ناك اذإ ذخآلا نم لضفأب ةَعّس نم ىلا ام : هلوقب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . 29 جات

 آو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : لاق هنع ىلاعت هلل ىضر سنأ نع يورو

 ."” اجاتحم ناك اذإ بقي ىذّلا نم ارثجأ مظْعأب ةعسب ىطْمُي ىذا ام ملسو

 ريقفلا نم هللا دنع لضفأ ةريثك تاريخو ريفو لام نم قدصتملا سيل يأ

 دارأو « امهبر هللا نإف هلل اركاشو اًدماح هالوم ىلع ًادمتعم هلل ةقدصلا لبقي ىذلا

 لاق ؛ ةمكحل هلعف « هناحبس هربتخيل رقفلا يناثلل دارأو هربتخسيل ىنغلا لوألل

 ءاشي مرد لتي نكلو ضرألا يف اوبل هدابعل قل هللا طب ولو ف :ىلاعت

 ام دعب نم ثيغلا لري يذلا وهو 8 يروشلا ةروس 5/4 ريصب ريبَح هدابعب هن

 .ىروشلا ةروس ١8 #4 ديمحلا يلولا وهو هتمحر رشنديو اوطنق

 . حيحص دانسإب دمحا هاور )1(

 .ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (1)
 . ءافعضلا ىق نابح نباو « طسوألا ىف ىناربطلا هاور (5)



  2/لاه١ 

 دعولاب ءافولاو ةنامألا فرش

ولا زجنأ نمل لضفلاو باوثلا نم ىلاعت هللا هلعج ام ةمألا هذه فرش نمو
 دع

 . ةنامألاو

نب ةدابع هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج امك . ةنجلا هل نومضم هنأ كلذ نمف
 

 وو

 كَل نَمْضَأ ةثالث يل اوُنمْضا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تماصلا
. )0 

 . ثيدحلا . متنمتلا اَذِإ اودأو ْمُنَعَو اَذِإ اوُهْوََو « متندَح اذإ اوكدصأ َةنجلا

 ريذحتلا نم ءاجام دعولاب ءافولاو اهلضفو ةنامألا فرش ىلع لدي امو

 نمل نامي ال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقك دعولا فلخو ةنايخلا نع ديدشلا
 ولسا سن ذا

 27 هَل َةناَمآ ال
 سا لم راس ص -ٍ وه 8 2 .٠

 ةالص الو هل ةنامأ ال نمل نيد ال هنإ : ليوط ثيدح نم ىلع نع ةياور يفو

 - 1 عل عع ل

 . "7 هَل َةاَكَر الو هل

 ء«بذك ثدح اَذِإ "ثالث قفاَتملا ةَيآ : ملسو هلآو هيلمع هللا ىلص هلوقكو

 .47 َناَح نمت كا اًذإو . فلخأ دعو اذِإو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنأ سنأ ثيدح نم ىلعي وبأ اورو
 ساس سو

 رَمّثعاو جحو ىَّلصو ٌماَص نإو قفاّنم وهف هيف نك نم ثالث : لوقي ملسو هلآو

 )١( ىقهيبلاو مكاحلاو هحيحص ىف نابح نباو دمحأ هاور ٠
 .رمع نبا نع ىناربطلا هاور (؟)
 .رازبلا هاور (؟)

 . ةريره ىبأ نع ملسمو ىراخبلا هاور (؛ )5(



١4 

 . ثيدحلا « ملم ىَنِإ لاقو

 موي نيرخآلاو نْيلوألا هلل عَمَج اذإ : ٍملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقكو

 217 نالف نبا نالف هَ ةردغ هذه : ليقف ءاول رداغ لكل قري ةمايقلا

 )١( هريغو ملسم هاور .
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 نيملسملا ىلإ فورعملا عانطصا لضف

 نيفوهلملا جئاوح ءاضقو

 ايازملاو ةميظعلا لئاضفلا نم اهل ىلاعت هللا هلعج ام ةمألا هذه فرش نمو

 . قلخلا حج جئاوح ءاضق يف ىعسو « نيفوهلملا ثاغأو . فورعملا عنص نمل ةميركلا

 . مهل ةعافشلاو ؛مهبويع رتسو « مهتابرك جيرفت يف دهتجاو . هناوخإ ةعفنمو

 نع بذلاو مهضيرم ةدايعو « مهتوعد ةباجإو « مهيلع رورسلا لاخدإو

 يف يعسلاو مهترثع ةلاقإو . مهفيعض ةمحرو .مهمولظم رصنو . مهضارعأ

 . مهنيب حالصإلا

 رابك نع ةدراولا ةينسلا راثآلاو ةيوبنلا ثيداحألاب ةديؤم ىناعملا هذه لكو

 .نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا

 نيعبرأ يرذنملا ميظعلا دبع نيدلا يكز ظفاحلا مامإلا كلذ يف عمج دقو

 . هب انرفظام ضعب اهيلع ديزنو « اهيناعم ضعب نايب عم اهضعب ركذن ًاثيدح

 ىف ءاج امل هللا ىلإ قلخلا بحأ وه نيملسملا عفن ىف يعاسلا نأ كلذ نمف

 . ثيداحألا

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع ل

 ا هلايعل َمِهعَفْنأ أ هَبلإ هقلخ ٠ بحأف هللا لايع قلل (
 00 م اس

 : مهلوعي يذلا وهو هللا ءارقف مهلك قلخلاف . هلل ءارقف هللا لايع ىنعمو

 هللا ىضر سابع نب هللا دبع نع باهشلا دنسم ىف ءاج ام ثيدحلا اذهل دهشيو

 همجعم ىف ىناربطلاو رازبلا هاور )١(



00 

 مهعفلأ سائلا َرْيَخ ١ : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع يلاعت
 . « سائل

22 - 

 .ةمايقلا موي هللا باذع نم نينمآلا نم هنأ كلذ نمو (؟

 رع لَن » :ًاعوفرم امهنع ىلاعت هلا ىضر رمع نبا نع ثيدحلا يف ءاج امل

 كتلوأ مهجئاوح يف سانلا مهين 3 ساّنلا جئاوجل ْمُهَقَلَخ اقلَخ لجو

 2 ىلعتو هللا باذَع نم َنونمآلا

 هيبأ نع ىنزملا فوع نب رمع نب هللا دبع نب ريثك نع ثيدحلا يف يور امك
 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ذا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هلل ىضر هدجج نع

 مخ سالو

 مهب ىلآ س جن عي الأ هسفن عا فّلح » لآ ,سانلا حئا لَم + ًادابع هلل نإ ((
 هو 85 مص مس اى

 ىلاعت هللا نوُتدَحَي رون نم ٌرباَتم مُهَل اتعضْو ةّمايقلا موي ناك اذإف | راثلاب

 « باّسحلا يف ساّثلاو 00 0

 هَقلَخ نم هن”: لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةياور يفو
0 

 هللاو اًرَجمم دوجلا َنودعَيو  ةرخآلا ىف َنْوُبَعَرَي ساّنلا ج جئاوحل ْمُهَقَلَخ هوجو

 1 قآلخألا ٌمراكُم بحُي

 نإف هنازيص دنع فقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىفطصملا نأ كلذ نمو

00 

 هل عفش ّالإو حجر
 2 قافنلا نم ةءارب « نيتءارب هل بتكيو « هبنذ هل رفغي هللا نأ كلذ نمو

 )١( نسح ثيدحوهو « ىناربطلا هاور ..

 .هحيحص ريغ ىف نابح نبا هاور (؟)
 ) )5ةيلحلا ىف ميعنوبأ هاور .
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 ”١ رانلا نم ةءاربو

 ءاج امك مادقألا ضحد موي طارصلا ةزاجإ يلع هنيعي هللا نأ كلذ نمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نع ثيدحلا ىف

 : ملسو هلآو

 يسير عَن ىف ناطلس يذ ىلإ ملْسْلا هيخأل ةلو َناَك نم »

 | ا مادقألا ٍضْخَد موي طارّصلا ةَراَجإ ىلع هلل هاعأ ر رسع

 ةدحاو « ةنسح نيعبسو اثالث هل هللا بتك ًافوهلم ثاغأ نم نأ كلذ نمو

 "' ةمايقلا موي تاجرد هل نوعبسو ناتنثو « هترخآ اهب هللا حلصي اهنم
 . ةرفغم نيعبسو اثالث هل هللا بتك : ةياور يفو

 رون نم ِنْيَعلْعُش هل هللا لعج ديرك نمؤم نع جرف نم نأ ١ - كلذ نمو
 ."” «ةزعلا بر الإ هيصخي ال ٌمَلاَع امهب ءىضتسي

 موي برك نم ةبرك هل هللا جرف ةبرك نمؤم نع جرف نم نأ كلذ نمو
 . ةمايقلا

 لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دلخم نب ةملسم نع ثيدحلا ىف ءاج امك

 ْ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 "نع كَف نمو « ةرخآلاو ايندلا يف لجو ّرسع هللا هرَثَس املسُم َرثَّس نم

 ةجاّح يف ناك مو ةمايقلا موي برك نم ٌةيرُك ُهْنَع لجو زمع هللا كف ٍبورْكَم

 .نيعبرألا ىف ىرذنملا هاور )١(

 . احلاص ريصي بابلا ىف هدهاوشبو هخيرات ىف ىقهيبلاو رازبلاو ىلعيوبأ هاور (؟)
 .طسوألا ىف ىناربطلا هاور (*)
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 ١ 2 ل .ع
 . ” « هتَجاَح ىف هللا ناك هيخأ

 . هرمع هللا مدخ نمك رجألا نم هل نوكي هنأ كلذ نمو

 لكب هل نأو « هللا ليبس يف نيدهاجملا باوث هل نوكي هنأ كلذ نمو

 ىلع هتجاح ْتَيِضُق نإف . . ةئيس نيعبس هنع رفكو « ةنسح نيعبس اهوطخي ةوطخ

نجلا لخد كلذ لالخ يف تام نإف « همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ هيدي
 ريسغب ة

 . باسح

 نوّلصيو هل َنوُعْدَي كلم فلأ نوعبسو ٌةسمخ هلظي هنأ - كلذ نمو

 1 1 .هيلع
 هَ

 نم وهو ةرفغملا تابجوم نم ملسملا ىلع رورسلا لاخدإ نأ ل كلذ نمو

 . ةنجلا نود ًاباوث هل ىضري الو ةمايقلا موي هرتسي هللا نأو لامعألا لضفأ

 . تاقدصلا لضفأ وه فورعملا لعف نأ كلذ نمو

 7 لذ دج ىلا لا يضر بت نب ةرعس نع ثيل يف اعاد

 ؟ناسللا ةقدص امو هللا لوسراي لبق ؛ ناسّللا ةقدص ةثدّصلا لضفأ /

 كيخأ يلإ فورعلملا اهب رجَتو َمدلا اهب ٌنقْحَتو َريسألا امهب ؛ كفَت ةعافشلا : لاق

82 4 
 1 هتهيرك هنع عفدتو

 نب ةرمس نع ىطئارخلل فورعملا عانطصا يف ءاج ام ثيدحلا اذهل دهشيو

 .هأنتعم ملسم ىورو ىناربطلا هاور )1(

 . مراكملا ىف ىناربطلا هاور (؟)
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 لا ؟ لا لودر الذ فيو لاف نال ةدص نب لف كدص مام

 نع ةوَرْكملا اهب معقادتو رَخآ ىلإ فورعملا اهب رجتو مدل اهب نقحت ةعافشلا

 هدب هترثع هللا لاقأ هترثع املسم لاقأ نم نأ كلذ نمو

 .. بآم نسحو مهل يبوطف ريخلا حيتافم مه فورعملا لهأ نأ كلذ نمو

 : ملسو هلآو هيلع هلل

 حّيتافم تْلَعَج ْنَل ىبوطف رشلاو ريخلا تردق هللا انأ : لجو رع هللا لاق |
 10 هيدي ىلع رشلا حيتافم تلَعَج هج ْنَل لبو « ِهْيَدَي ىلع ريل

 هللا ىضر ىدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نم هجام نبا ننس يف لاق |[

 : ًاعوفرم هنع ىلاعت

 هللا هَلعج دبع ىبوُطف « « حتا نئاّرخلا كلتل . نِئاَرَح ريخلا اذه نإ |
 .[ ٌرشلل آحاتفم ريخلل اقالقم هلا هلعج دبعل لْيوو ءرشلل اقالغم ريخلل آحاتفم

 عفدتو ضراوعلاو تافآلا نم دبعلا ظفحت فورعملا عئانص نأ كلذ نمو

 . ءالبلاو رشلا هنع

 آو سلو لا ىلص هلا لود نع ةدمس نب يرام نع دعما يف اح
 ىفَت فورغملا عئاتص نو «برلا بضَغ ءىفطت رسل ةََدَص ؛ نإ! : لاق ملسو

 :لوق نم رثكآو رقما ىفْنَتو رمعلا يف ديزت محرلا ةلص نإو .ءوسلا عراصم

 .هجام نباو دوادوبأو ىناربطلاو نابح نبا هاور )١(
 . ىناربطلا هاور (؟)



155 

 لك نم ٌءافش اهيف نإو ةّئحجلا زونك نم "يك اًهّنِإَق ( هللاب الإ ةوُق الو لوحال (

0 
 مهلا اهاندأ ءاد

 ةالصلاو مايصلا لفاون نم لضفأ نيبلا تاذ حالصإ نأ ل كلذ نمو

”9 
 . ” ةقدصلاو

 سوؤر ىلع ًاركذ ةمايقلا موي هل رشني ىلاعتو هناحبس هللا نأ كلذ نمو

 . ماعلاو صاخلا هدهشي داهشألا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدسحلا يف ءاج

 نم الإ لحأ ميلا موي ال : ةمايقلا موي دام ىدانب 0 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ءًارارم كلذ لوف ديلا كل لب كَئاحبس ؛ قئالخلا لوُقَتَم ادي هلل دنع هل

 9 ( رق دعب ايندلا ىف اَنَع م ىلب : لوقيف

  اعوفرم نع للا ىضر سنأ نع يناربطلل قالخألا مراكم يف ءاجو

 لاقيف : هللا ىلع هرج نم مق :دانم يداني باسحلل دبعلا فقو اذإ 0

 ريغب اَهوُلَحَدَف اذكو اذك ماقف « سانلا نع نوفاعلا لوقيف ؟ هللا ىلع هَرْجأ نمو

 .(« بتاسح

 نود وه ام اهنمو « نسح وه ام اهنمو « حيحص وه ام اهنم ثيداحألا هذهف

 . ناسحإلاو فورعملا لضف ىلع لدت اهلك يهو اضعب ربجي اهضعبو . كلذ

 هللا لضفو « هذه ىلع انرصتقاو اهانكرت ىنعملا اذه ىف ةريثك ثيداحأ كانهو

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو عساو

 ) .طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(
 .حيحص ثيدح وهو « ىذمرتلاو دوادوبأ هاور )١(

 . سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا روصنم وبا هآور )2
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 ناسحاالاو فورعملا بحاص ةأفاكم لضف

 :ءافولا نيد مالسولا

 ظفحو ءافولا هئانبأ بولق ىف سرغي مالسإلا نأ ةمألا هذه لئاضف نمو

 فارتعالاب رارقإلاو . مهل ءاعدلاو مهركشب كلذو .هباحصأل هتفرعمو ليمجلا

 0 هومتافاك دق نأ اوملْعَت ىَّنَح هل اوعْداَف اودجت مل ْنِإَف « هوثفاكف

 هتازاججم نع متزجع نإ . وراق افورعم مكيلإ عنّطصا نم :١ ةياور ىفو

 "' « نيركاشلا بحي ركاش هللا نإف « متركش دق نأ اوملعت ىتح هل اوعذاف

 نإف « نّئيلف دجي مل نإف « هب زجيلف دجوف ًءاطَع يطعأ نم ١ : ةياور ىفو

 سبالك ناك طعي مل امب ىلحت نمو ءرفك دقف متنك نمو « ءركشدقف ىنْنأ نم
 2 ريب وس

 اروز ىبو

 يذلل : لاقف « فورم هيلإ يدّْسُأ وأ ءافورعم يلوأ نم 0( : ةياور يفو

 . « ءانثلا يف ّْلبأ دقف «ًاريخ هللا كارج : هادسأ

 7 « ءانثلا يف ّْلبأ دقف « ًاريخ هللا كازج لجرلا لاق اذإ ١ : ةياور يفو

 .ىئاسنلاو دوادوبأ هاور )١(

 )١( دوادوبأو بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور .

 ) )5.بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هاور
 .ريغصلا ىف ىناربطلا هاور (4)
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 كرابت هلل سانلا ركشأ وه ءًاريخ هلهأ ىلع ىنثملا فورعملل ركاشلاو

 كرابست : سانلا َرَكشأ نإ :  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : ىلاعتو

 « سانلل مهركشأ ىلاعتو

 ١١ «سانلا ركشي ال ْنَم هللا ركشي ال : ةياور ىفو

 ًاضيأوهف « هلهأل لضفلا فرعي الو ريخلا هيف رمثي ال ىذلا دحاجلا هلباقيو

 . ىلاعت هللا ةمعن دحاج

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر ريشب نب نامعنلا نعف

 مل سانلا ركشي مل نمو « ريثكلا ركشب مل ليلقلا ركشي مل نم : ملسو هلآو هيلع

 ةقرفلاو ةمحر ةعامجلاو فك اهكرتو ركش هللا ةمسعنب ' ثدحتلاو « هللا ركشي

 60 «باذع

 ىضر سنأ نع « ثيدحلا ىف ءاج دقف . ءاننثلا قيقحت ىف فاك ءاعدلاو

 ام هلكر جألاب راصنألا بهذ هللا لوسراي : نورجاهملا لاق : لاق هنع ىلاعت هللا
 انوفك دقل . مهنم ليلق يف ًاساوم نسحأ الو ريثكل الذب نسحأ اموق انيأر

 كاذف : لاق ىلب :اولاق ؟ مهل نوعدتو هب مهيلع نوْدَت سيلأ : لاق . ةنؤملا
9*١ 
 كاذو 0

 )١( ىناربطلاو دمحأ هاور .
 باتك ىف ايندلا ىبا نبا هاورو ؛-هب سأب ال دانسإب هدئاوز ىف دمحأ نب هللا دبع هاور )١(

 . فورعملا عانطصا
 . هل ظفللاو ىئاسنلاو دوادوبا هاور (؟)
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 ةمألا هذه نم نيمئاصلا فرش

 ىمظعلا لئاضفلا كلت ةمألا هذهل ىلاعت هللا هرخدا ىذلا فرشلا نمو

 نم تعمج دقو ةمألا هذه دارفأ نم مئاصلا اهب صتخي يتلا ىربكلا بقانملاو

 . ليلدلا عم اهمهأ ركذنس ةح اص ةلمج بقانملا كلت

 اراهطإ ةمايقلا موي هنم نولخدي ةنجلا ىف بابب نيمئاصلا هللا صتخا

 ىصاقلا مهاريف نومئاصلا نيأ داهشألا سوؤر ىلع دانم ىداني مهلضفو مهفرشل

 مهعم ناك ول نأ ٌنمتم ىنمتيو قانعألا بئرشتو راصبألا مهيلإ دتمتو ىنادلاو

 لمعلا ةصرف نم ايندلا يف هتاف ام ىلع رسحتم رسحتيو نوميملا مهبكر يفو
 هيلع هللا ىلص روصي ؛ ةديدع تاعاسو ةنيمث تاقوا نم هيلع عاض امو دجلاو

 هنم لُخَدَي نايرلا هل لاقي اياب ةثخلا ىف نإ » : لوقيف دهشملااذه ملسو هلآو

 نوموقيف نومئاصلا َنِيآ : لاقب مهريغدحأ نم لحالي ةمايقلا موي نومئاصلا

 0 هنم لْحَدَي مل مِهيَلَع قلغأ اوُلَخد اذإف

 سمه مهو لعج نب اشيأ نياصلا يال نا يسال خخ

 هيلعهللا ىلص لوي تاوهشلا نم هيذؤي ام هبحاص يقي ارتسو رانلا نم ًانيصح

 0 ) راّثلا ( نم ةَئيصح لج ( مايصلا ( ملسو هلآو

 ظفحي يذلا موصلا اذه ةقيقح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انل نيبي مث

 مل اَم لاّتقلا نم ْمُكدَحَأ ةّنجك رانلا نم ٌةَّنج مايّصلا ١ لوقيف رانلا نم هبحاص

 .دعس نب لهس نع ناخيشلاو دمحأ هجرخأ )١(
 . بعشلا ىف ىقهيبلاو دمحأ هاور (؟)
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 .'"' « ةّيغ وأ بَذَكب اهُقرْخَي
 مس م

 يصاعملا نم همايص ملس نم مايص انه مايصلاب دارملا نإ » : لوقي هنأكو

 يعاود نع دعشبيو ةليضفلا كلسم مزتلي نأ مئاصلا ثح كلذلو . العفو الوق

 ْنَمَف راثلا نم ةنح مايصلا » : لوقيف ةنج وه يذلا مايصلاب ققحتي دب ىتح ةليذرلا

 قيل هبسي الو همشَي الف هيلع َلِهَج قرما نإو ذئموَي لَهَجي الف ًامئاص حّبصأ
 انا «"ئاص ىَّنإ

 :لاقف كسملا حير نم بيطأ همف ريغت لعج نأب ًاضيأ مئاصلا هللا صتخاو

 نم مفلا رسيغت فولخلاو « كنملا حير نم هللا دْنع ْبْيَطأ مئاّسصلا مَف ْفْوُنَخَو

 . موصلا

 ىقل اذإو حرف رطفأ اذإف نيتحرف همايص يف هل لعج نأب مئاصلا هللا صتخاو

 موص مامتإل هقفو يذلا هبرل ماتلا هركش نع قداص ريبعت هرطفب هحرفف حرف هلل

 ةصقان ريغ ةلماك هموي ةدابع ىدأف هتوقو هتحص مامت ةطساوب هنكمو مويلا كلذ

 نانئمطا هللا ءاقلب هحرفو ركذو ةدابع ركشلا نأل ةداببع يف اذه هحرف ىفوهف

 هللا ىلص لوقي .. . هيلع باوثلا ميظع ةدهاشمب لمعلا لوبقب مزاح نيقيو هللا دعوب

 هللا ىقل اذإو حرف رَطُفأ اذإ . نيتحرف مئاصلل نإ " كلذ نع ملسو هلآو يلع

 نر <00
 ©« حرف

 نم ريثكك نم ءافشلاو ةحصعلا هموص يف هل لعج نأب مئاصلا هللا صتخاو

 انا اوحصت اوموص » ثيدحلا يفف ضارمألا

 .ىئاسنلا هور (؟)
 . حيحصلا ىف ملسم هاور (؟)
 ميعن وباو ىنسلا نبا هاور (:5)
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 ٍملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق : لاق ههجو هللا مرك يلع نع يقهيبلا ج -رخأو

 موصَي دبع نيله ؛ َكَمْوَق ربا نأ لنآ رْسإ ىنب نم بن ىلإ ىحؤأ هلل نإ ١

 نأ كلذ رسو « هرجأ هَل تمظعأو همسج هَل تحَحصَأ الإ ىهجَو َءاَعَْبا اموي

 اهتيامحو ةنطابلا حراوجلا ىوقو ةرهاظلا ءاضعألا ظفح ىف ًابيجع ًاريثأت موصلل

 ربكأ نم كلذو ةئيدرلا داوملا غارفتساو ةدسافلا داوملل بلاجلا طيلخسلا نم

 ىلع بتك امك مايصلا مُكيلَع بتك 9 : ىلاعت لاق امك ىوقتلا يلع نوعلا

 .4 نوقتت مكّلعل مكلبَق نم ني
 نم دهشم ىأ هنيع ىرت الن رانلا نع ههجو داعبإب مئاصلا هلل صتخاو

 دعب هللا ليِبَس يف موي ماص ْنَم  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي . رانلا دهاشم
 000 م 22ه م
 . « ًافيرَخ نّيعبس راثلا نع ههجو

 6 هل هع هس ل

 ةئام ةريسم منهج هنم هلل دعاي » رماع نب ةبقع نع يسئاسنلا ةياور يفو

 . «ماع

 مهلئاضف نم نآرقلا يف درو ام مئاصلا هب ىلاعتو هناحبس هللا صتخا امو

 هلوق اهنم . نومئاصلا اهب دارملا نإ : اهنم ريثك يف ءاملعلا نم ريثك لاق يتلا

 يأ لجو زع هللا ىلإ اوحاس مهنأل نيمئاصلاب رسف 4 نوحئاّسلا 9 : ىلاعت
 . شطعلاو عوجلا ءانع مهتاساقمو مهتافولأم نع مهجورخ ببسب هيلإ اولصو

 ليق « باسح ٍريغب مهرجأ نورباّصلا ىَفَوي امَّنِإ 9: ىلاعت هلوق اهنمو
 مئاصلل غرفي ذئنيحف موصلا ءامسأ نم مسا ربصلا نأل نومئاصلا مه نورباصلا

 بر الإ هردقي الو باسحلا هيصحي ال ام مركلاو دوجلاو لضفلا نئازخ نم

 ةريره ىبأ نع هجام نبا دنعو ىردخلا ديعس ىبأ نع ىئاسنلاو ناخيشلاو دمحأ هجرخأ ( ١)

 . ماع ةئام ةريسم منهج هنم هللا دعاب رماع نب ةبقع نع ىئاسنلا ةياور ىفو



 ع

 . بابرألا

 اهب اج نأ رق م مهل يأ مم الف : ىلع هلو اهو
 تعمس نذأ الو تأر نيع ال امب هيلع اوزوج يذلا مهلمع ليق « َنوُلَمَعي اوناَك
 .موصلا وه رشب بلق ىلع رطخ الو

 تمص نإ وهف ةعاطو ةدابع هلك هلاح لعج نأب مئاصلا ىلاعت هللا صتخاو

 هنع ىور ر ًاضيأ ةعاط يف مايقلا ىلع ىوقتيل مان نإو ةعاط يف مالكلا لوضف نع

 ”باجتسسم هؤاعدو ٌةدابع همونو حبست مئاصلا تمص » ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 تقولا كلذ يف هلو ةدابع يهو ركشلا ةحرف هل هروطف ىفن .07( فّعاضم هّلَمعو
 .("( ةَياجّتسم ٌةَوْعَد هراَطفإ دْنع مئاصلل ١ ثيدحلا يف تبث امك ةباجتسف ةوعد

 نم مهبتكف هللا مهدعسأ نيذلا نمض تقولا كلذ يف لخدي نأ ولخي الو

 رطف لك دْنع ىلاعت هلل نإ » ثيدحلا يف تبث ث امك ةعاسلا كلت يف رانلا نم ءاقتعلا

 يف كلذ تبث امك ةكرب هروحسو أ "”« هليل لُك ىف َكلّذو راثلا نم ءاَقَمع
 . ةنجلا هباوث كلذ دعب هموصو فيرشلا ثيدحلا

 نم صقني ال ام ليزجلا باوثلا نم هرّطف نمل لعج نأب مئاصلا هللا صتخاو
 ىلع ناك ولو باوشلا اذه لعج مئاصلا ماركإ ليبس يفو . هسفن مئاصلا باوث

 . ءام ةبرش وأ زبخ ةمقل

 بسك نم ناضمر ىف ًامئاص َرَطَف نم ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف

 نمو ردَقلا هليل ليربج هَحَفاصو اهّلك ناضمر يلاَيل ةكئألملا ِهْيَلَع تَّلَص لالح

 )١( فيعض هدنسو هدنم نبا هجرخأو . رمع نبا نع ىمليدلا هاور .

 )١( ىقهيبلاو ىسلايطلا دوادوبأو مكاحلاو هجام نبا هجرخأ .
 ىقهيبلاو ىناربطلاو دمحأو هجام نبا هاور (؟) .
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 مل نَم تْيآرأ هللا لوُسُراَي ”[جر لاّقف ُهَبَلَق قربو هعومد رثكذ ليربج هحّفاص

 لاق ؟تْنع كا كي مَلْنَم تْيآرأ : َلاَقْرْبْح ُةَمْقَلَق َلاَق ؟ هدْنع كاد نكي :
 لاق نبل نم هلم لاَ دلع اذ نكي مل نم تنيآرقأ لاَ ٍماَعَط نم ةَضْبَ :

 ءاَم نم ةبرشَف : لاق ؟ هّدْع َكاَذ نكي مل نم تْيأرفأ « 7"

 رظنيو دهشي وهو نورطفم ةعامج هدنعو لكأ اذإ هنأب مئاصلا هللا صتخاو

 ةكئالملا هيلع ىلصت هنإف مايصلا ةمرح الإ مهعم لكألا نم هعنمي ال .

 ىتح ةكئالما هيلع ىَّلِصَت لَ مل دع لكأ اذ مئاصلا نأ  ثيدسحلا يفذ

 نر هماعط نم غرف

 : ةريثك اقلطم موصلا لئاضفو

 يل مصلا » : لاقف تادابعلا رئاس نود هيلإ هباوث فاضأ ىلاعت هللا نأ اهنمف
 1 2م 6 6# يك
 . ( هب يزجاأ انأو

 رشت ةفاضإ ىلاعت هلل ىلإ هتفاضإب لامعألا ةيقب نع موصلا صتخاف

 ىلإ برقتب مل هل اضيأو اهكاردإ نع لوقعلا رصنت ةن ةياغ لصو هباوث نأب انالعإ

 موجنلل تامادختسالاو لكايهلا باحصأ موصو .هتاذل موصلاب لجو رع هللا

 رئاس نود ىلاعت هتيدمص رس ىلإ ةراشإ موصلا ىف نأل ًاضيأو اهبرل ةقيقحلا

 ىلاعت هتافص نم تاوهشلا رئاسو ماععطلا نع ءانغتسالا نأل ًاضيأو تادابعلا

 هانعم : ىبطرقلا لاق مث نمو هيلإ ىلاعت هفاضأ كلذلف اهقفاوي عون هيف موصلاو

 . ءافعضلا ىف نابح نباو ةعبرألا ننسلا باحصأو ىلعيوبأ هجرخأ )١(
 )١( ىذمرتلاو دمحأ هجرخأ .

 تباث حيحص ثيدح وهو (؟) .
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 قحلا تافص نم ةفصل بسانم هنإف موصلا الإ مهلاوحأل ةبسانم دابعلا لامعأ نأ

 . ىتافص نم وه رمأب ىلإ برقتي مئاصلا نإ : لوقي ىلاعت هنأكف

 يتلا ةيلصألا اهتاوهشو سفنلا ظوظح عيمج كرت هيف موصلا نإف ًاضيأو
 نأ ىرت الأ ىرخأ ةدابع ىف كلذ دجوي الو ىلاعت هلل اهيلإ ليملا ىلع تلبج
 ءاسنلاو بيطلاك تاحابملا نم ريثك هعم مرح نإو ةرمعلا وأ جحلاب مارحإلا

 اذهو . ةايحلا ماوق هب يذلا برشلاو لكألا هعم مرحي ال هنأ الإ سابللاو ديصلاو

 . قئاقد سمخ زواجني ال دودحم تقول هنأ الإ ةالصلا يف مرح ناك نإ

 موي مهل عفشي مهمايص نأ ظظ نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو

 . ةمايقلا

0 

 أ : مايصلا لوقي ةمايقلا موي دبل ناَعَفُي | نآرقلاو ماّيّصلا :٠ لاق
 سا ل ريو سر

 ليا ملهم نآرقلا لوقيو « هيف ينعم ةوهَشلاو الطله كبر

 ا م هال قل و كاس هل

 ( ناعفشيف : لاق . هيف ىنعفشف

 لدعي ًاعوطت مهموص نأ  نيمئاصلا هب هلا صتخا يذلا.فرشلا نمو

 . ًابهذ ضرألا ءلم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع

 مل ًابهَذ ضرألا ءلم ىطغأ مّن ًاعوطت امْوَي ماَص الجر نأ ْوَل : ملسو هلآو
 ١) وة ىرب ريل

 ) باسخلا موي نود هباوث فوتسي

 ايندلا ىبأ نبا هاورو حيحصلا ىف مهب جتحم هلاجرو ريبكلا ىف ىناربطلاو دمحأ هاور )١(

 . ىناربطلاو ىلعيوبأ هاور (1)
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 نأ هسفن ىلع ىضق هللا نأ  نيمئاصلا هب هللا صتخا ىذلا فرشلا نمو

 سشطع موي هيوري نأ ىلاعت هيلع ًاقح ناك رحلا ديدش موي يف هل هسفن شطعأ نم

 . ةمايقلا موي سانلا

 ىلع يسوم ابأ ثعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ١ ءاج دقف

 فتاه اذإ ةملظم ةليل يف عارشلا اوعفر دق كلذك مه امنيبف رحبلا يف ةيرس

 لاقف هسفن ىلع هللا هاضق ءاضقب مكربخأ اوفق ةنيفسلا لهأ اي: فتهي مهقوف

 هسفن ىلع ىضق ىلاعتو كرابت هللا نإ : لاق . ًاربخم تنك نإ انربخأ : ىسوم وبأ

 . "00 شطعلا موي هللا هاقس فئاص موي ىف هل هسفن شطعأ نم هنأ

 موي ىف هلل هسفن شّطع نم هنأ هسفن ىلع ىضق ىلاعت هللا نأ » ةياور يفو
 ناكو : يوارلا لاق ل ةمايقلا موي هيوري نأ لجو زع هللا ىلع ًاّقح ناك راح

 ًارح هيف خلسني ناسنإلا داكي يذلا رحلا ديدشلا مويلا ىخوتي ىسوم وبأ

 ٌْ . هموصيف

 . دسجلا ةاكز موصلا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ربخأو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع

 ."” « رْبصلا فصن مايصلاو موصلا دّسْجا ةاكزو «ٌةاَكَر ءْىش لكل”: ملسو

 ببس ناضمر يف مايصلا نأ  نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو

 . بونذلا نارفغل

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع

 .سابع نبا ثيدح نم نسح دانسإب رازبلا هاور )١(
 . ايندلا ىبأ نبا هاور (؟)

 . هجام نبا هاور (؟5)
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 لس هس رص لع نزل

 مه هلم

 0 هذ نم مدا ل ياسا انمي ناش

 يف مهصنخا ىلاعت هللا نأ نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو .

 سابع نبا نع ءاج دقف . نيقباسلا ممألا نهطعي مل لاصخ سمخب ناضمر
 . هم -

 تيطعأ ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر
 ع عم ىو

 مئام | مق فْوُلَخ ا: : مهلبق ةمأ نهطغت مل ناَضَمَر ىف لاصخ َسَْخ ىتمأ
 هر هل عل - وورورو

 هلا نيزيو ٠ اورطقب ىتح ناشيحلا مهل مفذتستو ب كلما عفر نب هللا دنع بّيطأ

 ةنؤملا مهْنع :ء اوقلي نأ نوحلاصلا ىداّبع كشوي : لوقي من هن موي لك لجو رع

 اوناك ام ىلإ هيف وصلي الف يطال رم هيف دفصتو ءكِيَلِإ اورْيِصَيَو

 ةليل يهأ : هللا لوسراي : ليق « ةليل رخآ يف مهل رفغيو « هريغ يف هيلإ نوصلخي

 ."' « هلَمَع ىضَق اَذإ هرجأ ىَنَوي امنإ لماعلا نكلو ال :لاق ؟ردقلا

 ناضمر مهمايص مهل لعج هنأ . نيمئاصلا هب هللا صتخا يذلا فرشلا نمو

 . مهبونذل ةرافك

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع

 ناضمر ىلإ ُناَضَمرَو «ةَعْسَجْلا يلإةَمْدشباَو ٌسْمَحْلا تاولصلا : ملسو
 هاا

 . ملسم هاور « رئابكلا تبتتجا اَذإ نهيب ام تارمكم

 )١( ارصتخم هجام نباو ىئاسنلاو دوادوبأو ملسمو ىراخبلا هاور .

 )١( ىقهيبلاو رازبلاو دمحأ هاور .
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 ةمألا هذه نم جاجحلا فرش

 ىمظعلا لئاضفلا كلت ء ةمألا هذهل ىلاعت هللا هرخدا يذلا فرشلا نمو

 كلت نم عمج دقو ةمألا هذه دارفأ نم جاحلا اهب صتخي يتلا يربكلا بقانملاو

 . ليلدلا عم اهمهأ ركذنسو ةحلاص ةلمج بقانملا

 هللا يضر صاعلا نب ورمع نع .هلبق ام مدهي هجح جاحلا نأ : لوألا

 لع هلل ىلص هلا لوو تبنأ  ىبلق ىف مالسإلا ل لمج ل لاق هنع ىلاعت

 امأ : لاق يل رفغي نأ لق؟ اذا ُطوتَ : لاق طش: لق ورمسع اي كلام

 « هلبق ام مدهي جحلا ّنأو ءاهلبق ام مده ةرجهلاو بق ام مدي مالسإلا نأ َتْملَع

60 

 لوسر نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع : دهاجم جاحلا نأ : ىناثلا

 ٌةرمعلاو جحلا ةأرملاو ريغصلاو ريبكلا داهج ١ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 رح

 ىلإ ”لجر ءاج » : تلاق هيبأ مأ هتدج نع ناميلس نب نامثع نعو

 جحا: : لاقف هللا ليبس ىف داهجلا ديرأ ىنإ : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 . "70 تييبلا
 .ملسم هاور )١(

 . ىئاسنلا هجرخأ (؟)

 .روصنم نب ديعس هجرخأ (؟)



 الك ١

 ةرمعلاو جحلل لاحرلا اودسشف جورسلا متعضو اذإ : لاق هنأ رمع نعو

 .7 « نيداهجلا دحأ اهنإف

 . هللا دفو نم جاحلا نأ : ثلاثلا

 : ةثالث هللا دقو ٠ : هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 27 « رمتعملاو « جاحلاو , ىزاغلا

 جاجحلا»: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نعو

 ىذلاو مهيّلع فلخأ اوُقَفلا نإو اوبيجأ اوَعد نإو اوُطعأ اوُنأس نإ هلل دو رامعلاو

 فارشألا نم فرش يّلع ربكم ربك الو لهم لهأ ام : هديب مساقلا ىبأ سفن
 ] 00 « بارتلا َعلبَم عطقتي ىّتح هريبكتب ربكو هيدي نيب ام لله الإ

 . ةوعدلا باجم جاحلا نأ : عبارلا

 . هنم فرط ًافنآ لصفلا يف مدقت

 سْمَخ ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأ هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو

 ؛ عجري ينح ىزاغلا ةوعّدو «ردصَي ىتح جاحلا ةوعد : 5 تاوعد
 مآ و

 هيخأل خآلا ةوعدو . ًاربي ىتح ضيرملا ةوعدو « رصني يتح موُظَلا ؛ ةوعدو

 نم حيحص ثيدح ( بيغلاب هيخأل خآلا ةوعد ةباجإ ءالؤه عرسأ , بيغلاب

 )١( دوادوبأ هجرخأ .
 . ىئاسنلا هجرخأ 3
 مهاعد . هقرط ضعب ىف دازو ظفللا ضعب ميدقتب « عاونألاو ميساقتلا ىف نابح نبا هجرخأو

 مهاطعاف هولأسف : دازو ةدايزلا هذه ركذو رمع نبا ثيدح نم ةملس نب دامح هاور  اوباجأف

 . هكسنم ىف جاحلا نبا هركذو

 مارغلا ريثم ٠ باتك ىف ىزوجلا نبا هجرخأو . هدئاوف ىف ىزارلا مامت هجرخأ )3 (

 عطقنم غلبي ىتح : هرخا ىف لاقو هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم « نكاسلا
 . بارتلا
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 نم بلطي نأ ةنسلا نم ناك .كلذلو سابع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح
 رمع عم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهلعف ةبولطملا ةنسلا هذهو ءاعدلا جاحلا
 انكر شَأ وأ ء كتئاعد نم انّسْنَت ال ١ : هل لاق . هل نذأف ةرمعلا ىف َنذأتسا ال هنإف

 1 ١ ْ 2,29( كئاعُد ىف

 . هللا ليبس يف هتقفن جاحلا نأ : سماخلا

 يف ةقفنلا ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةديرب نعو

 .""' « فعض ةئامعبسب مهردلا « هللا ليبس يف ةقفنلاك جَحْلا

 .. فلأ فلأ نيعبرأب همهرد جاحلا نأ : سداسلا

 جرخ اذإ ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نعو '

 ىلع هرثجأ عّقو هَكَسُن يضقُي نأ لبق تام نإف هللا زرح ىف ناك هيب نم جاحلا

 قافنإو ءرخأت امو هينذ نم مدقت ام هل رفع هكسن ىضق ىتح ىقب نإو « هللا

 ني هاوس اميف فلأ فلأ نيعبرأ لدعُي هجولا كلذ ىف دحاولا مهردلا

 ةفولخم هتقفن جاحلا نأ : عباسلا

 اوَعد نإو اوًّطعأ اولأس نإ هللا دو راّمعلاو جالا ؛ : ثيدسحلا يف تبث

 .'0« مهيلع فلخأ اوقَفنأ نإو اوبيجأ

 .( اوقفنأ ام مهوتآو ) : هتكئالمل لوقي ىلاعت هللا نأ : ةياور يفو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : الاق عقسألا نب ةلثاوو ةمامأ ىبأ نع : نماثلا

 . ىورهلا رذوبأ هاور )١(
 . امهيدنسم ىف دمحأو ةبيش ىبأ نبا هجرخأ )١(

 . ىرقلا ىف هركذ (9)

 .ىزارلا مامن هجرخأ ()
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 جوزسملاو يزاغلا : مهْنوع لجو زع هللا ىلع قَح ةعبرأ ( : ملسو هلآو هيلع

 . « جاَخلاَو ء بئاكملاو

 نم ةئامعبرأ يف عَقشَي جاحلا :١ لاق يرعشألا يسوم يبأ نع : عساتلا

 ..'" « هتيب لهأ

 اعد نَميف عّفشو هل رفغ هللا هجو ديري ًاَجاَح ءاج نَم :  يرذنملا ةياور يفو

 . (هل

 لإ "رسل بيق ىتح ىف وحس نمام ٠١ ًاعوفرم رباج نع

 . 7( همأ هندلو امك داعف هبونذب تباغ

 ايندلا ءامسلا يلإ لني هلل نإف ةفرع موي ناك اذإ ' : رباج نع ثيدحلا ىفو

 دع هللا لوقي : لاق  مراحملا يتأي ينعي قهري نالف براي : ةكئالملا لوقيف

 "9 «مهآ ترفَغ دق : لجو
 نأ: سار نب سابعا ىور دف : تاعبتلا تح ةماعلا رفا هاهو

 : بيجأف ةرفغملاب ةّقرع ةّيشع هنمأل اعد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نإ بر ىأ لاق ؛هنم موُلظَملل ذخآ ينإن ملاَظلا ًالخ ام مُهَل ترفع ينإ

 حبصأ اًملف «ْبَجِي ملف ملاظلل ترفغو « ريخلا نم مولظملا تيطعأ تئش تتش

 هللا ىلص هللا لوسر كحضف : لاق « لاس ام ىلإ بيجأف ءاعدلا داعأ ةفلدزملاب

 ىمأو تنأ يبأب : رّمعو ركب وبأ هل لاَقَف مسبب : : لاق وأ ملسو هلآو هيلع
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 )١( هدنسم ىف قازرلا دبع هجرخأ .
  (0)هجام نبا هاور 3

 ىوغبلا ةنسلا حرش ىف هجرخأ (؟)



1 

 كَكَحْضأ ىذلا امف اهيف كَحْضَت تْنك ام ٌةعاسل هذه نإ : هللا لوسراي

 باجّتسا دق لجو رع هللا نأ ملع ام سيلبإ هللا ودع : لاق « كنس هللا كحضأ

 روبلاو لّيولاب وعديو هسأر ىلع هوُدْحَي لعجف بارتلا ذَخَأ رّفغو ىئاعد

 '' « هعّرَج نم تيأرام ينكحضأف

 ىلع ىون نم وه كلذب دارملا نأب مالكلا اذه دييقت نم دبال نكلو : تلق
 ةيهلإلا ةمحرلا هلمشت اذهف تقولا كلذ نع زجاع هنكلو اهبابرأل قوقحلا ءادأ

 هنكل ارجاع ناك اذإ وأ دي ملو ءادألا نم نكمت اذإ ملاظلا امأ . هلضفو هللا نذإب

 . ةمحرلا هلمشت ال هنأ رهاظلاف ءادألا مدع ىلع ممصم

 . هل رفغتسي نمل هللا رفغي جاحلا نأ : رشع يداحلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع

 0 « جاحلا هل رفغتسا ملو جاحلل ْرفغا مهللا ١ : ملسو

 رفغتسا نملو جاحلل رفغي : هنع ىلاعت هللا ىضر رمع لاق : لاق دهاجم نعو

وألا عيبر رهش نم رْمشَعو رّفصو مرحملاو ةجحلا يذ ةيقب جاحلا هل
 0 ل

 نأ هرمو هحفاصو هيلع ْمّلسف جاحلا تيقل اذإ : لوقي رمع نبا ناك كلذلو

 .2406 هّنيب لْخَدَي نأ لبق كل رفغتسي

 ةيصوصخلا هذه يف اوُلخدي نأ نوّبحي اوناكف

 (*'6 ءامسلا ةكئالم « ةكئالملا هب هللا يهابي جاحلا نأ :رشع ىناثلا

 )0( ١ مكاحلا ةححصو ىقهيبلا هاور )2 . هجام نبا هآور .
 7١ نيمثلا دقعلا ىف ىوارضحلا اذه ركذو هفنصم ىف هبيش ىبأ نبا هاور )2

 . دمحأو نابح نبا هاور (4)

 .دمحأو نابح نبا هاور ْن )0(
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 . ةنجلا لهأ نم جاحلا نأ :رشع ثلاثلا
0-0 

 مالّسلا ءاشفإو ماعلا ماَط يملا رب ربو نجلا الإ ءاَرج هَل سيل روربملا جحا

 لب بونذلا ضعب ريفكت ىلع هيف رصتقب ال هنآ : ىنعملاو  دمحأ ةياور ىف

 .ةنحلا هب لبي نأ دبال

 صرحي نأ يف جاحلا اهب زاتما ىتلا ايازملاو صئاصخلا هذه دعب ةبارغ الو

 دهاشملا هذه روضح يف دهتجيو هبلط مظعيو هتبغر دتشتو صرحلا لك ملسملا

 اورثكأو مهضرف اوضق دق نيذلا راذعألا لهأ نم ناك ولو صئاصخلا هذه كاردإو

 دقو ًالهك فاوطلا يف تيأر : مهضعب لاق . فيرشلا كسنلا اذهب عوطتلا نم

 نوعطقت مك يف : يل لاقف اهيلع ًادمتعم فوطي وهو اصع هديبو ةدابعلا هتدهجأ

 :هتلأسف تكسف ؟ماع لك نوجحت لهف : لاقف نيرهش ىف : تلق ؟ قيرطلا اذه

 وه اذه هللاو تلقف ١ نينس سمخ ةريسم : لاق ؟ تيبلا اذه نيبو مكنيب مكو

 : لوقي أشنأو كحضف « ةقداصلا ةبحملاو نيبملا لضفلا

 رادلا كب تطش نإو تيوه نم رز

 راتسأو بجح هنود نم لاحو

 هترايز نع دعب كنعنمي ال

 راوز هاوهي نمل بحلا نإ

 فحزري ًادعقم ةكم قيرط يف تيأر : لاق هللا همحر ىخلبلا قيسقش نعو

 يف كل مكو تلق « دنقرمس نم : لاق تلبقأ نيأ نم : هل تلقف « ضرألا ىلع

 اي : لاقف . ًابجعتم هيلإ رظنأ يفرط تعفرف ةرشعلا يلع ديزت ًاماوعأ ركذف قيرطلا

 دعبو كتجهم فعض نم بجعتأ : تلقف ؟ ًابجعتم ىلإ رظنت كلام قيقش
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 ىتجهم فعض امأو هيوقي قوشلاف ىرفس دعب امأ « قيقش اي : لاقف ء. كرفس

 ًاشنأو « فيطللا ىلوملا هلمحي دبع نم بجعتأ 2 قيقش اي .اهلمحي اهالومف

 : لوقي

 هدعست لامآلاو لمحي قوشلاو هكلاسم بعص ىوهلاو مكروزأ

 هدعبت رافسألاةدش الو الك هكلاهم ىشخي يذلا بحملا سيل

96 © 8 
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 ةامألا هذه نم ءارقلا فرشو نآرقلا ةوالت لضف

 ميظعلا باوثلا نم ىلاعت هللا هدعأ ام ةيدمحملا ةمألا هذه فرش نمو

 نم باتكلا اذه ةلمح هب صتخا امو ميركلا نآرقلا ةوالت ىلع ميسجلا لضفلاو

 . ةديمح ايازمو ةديدع بقانم

 ريغب وأ مهفب اهلاثمأ رشعب ةنسحلاو ةنسح فرح لكب هل ئراقلا نأ  اهنمف

 ظ مه
 هيلع هللا ىلص هللا وسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نع

 هل هس ع
 رعب ةتسحملاو ةنسح وب هلق ىلاَعَت هلا باّتك نم افرح آرَق نم ١ لوقي ملسو هلآو

 هاور) « "فرح ميمو فرح مالو فرح فلأ نكلو فرح ملا لوقأ ال اهلا

 ( هريغو يذمرتلا

 نم هيلع يذلا حيحصلا راتخملا بهذملا نأ ملعا : ىوونلا مامإلا لاق

 نم امهريغو ليلهتلاو حيبستلا نم لضفأ نآرقلا ةءارق نأ ءاملعلا نم دمتعي

 مالكا رئاَّس ىلع هللا مالك َلْضَف نإ : ثيدحلا ىف امل ينعي . ها ..راكذألا
 . هقلخ ىلع هللا لضفك

 لهس نع دواد وبأ ىور ةمايقلا موي ًاجات هيدلاو هللا سبلي ئراقلا نأ اهنمو
 : لاق مسلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر ذاعم نبا

 نسْحأ ه هؤوض ةمايقلا موي د ًاجات هيدلاو هلل سبلأ هب لمعو َنآرقلا ارق نم

 ىدّلاب ْمُكَنَظ اَمَق هيف تَناَك ْوَل ايلا تويب نم تيب ىف سمشلا ءاوض نم
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 .( هب لمع

 هللا ىضر ةشئاع نع .. ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب رهاملا نأ  اهنمو

 عم نآرقلاب رهام :١ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع ىلاعت

 .« نآرجأ هَل قاش هيلع وهو هيف 0 أرقي ىذلاو ةرربلا اركلا ةرتسلا

 ( هيلع قفتم )

 نيقباسلا ةرّفسلا عم وه ةقشمو مشعلت نودب أرقي يذلا ئراقلا نأ :ىنعي

 . نارجأ هلف ةقشمو ةفلكب أرقي يذلاو

 ىور : ةمايقلا موي لزانملا يف ىقرتي لازي ال ايندلا ىف ئراقلا نأ  اهنمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نع ىذمرتلا

 ايندلا يف لتر د تنك امك لّثرَو قراو ًارْقا نآرقلا بحاصل لاَ :١ ملسو هلآو

 . « اهْؤرقت ةيآ رخآ دنع كتلزنم نإَف

 ال دانسإب يناربطلا يور ةمايقلا موي ربكألا عزفلا هلوهي ال ءىراقلا نأ اهنمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع . هب سأب

 بثك ىلع مهو باسحما مهلا الو ريكألا رمل مهلومي ال ةئالث 0: : ملسو هلا

 هللا هجو امنا نآرقلا ارق لج : قئالخلا باسح نم عرفي ىتح كسلا نم

 تاوّلصلا يلإ وعدي - نٌدوَم ىأ -  عادو « نوضار هب مهو ًامْوَق مأ لجرو ىلاعت
 مس ع وسع عسوس ساو دس سمج ل نسم هموم

 3 هيلاوم نيبو هنيب اميفو هبر نيبو هئيب امْيِف نسْحأ ديول هْجَو اما

 لاف هنع ىلاعث هيا ىضر سنأ نع :ىلاعت هللا لهأ مه نآرقلا لهأ نأ  اهنمو

 ْنَم : اوُلاَق سانا نم ” َنيلْهأ لَن 0 ملسو هلو هيلع ذا لص هل لوسر لق

 6 هتصاّخو هللا لهأ مه ه نآرقلا لهأ : لآق ؟ هللا لوسراَي
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 دوعسم نبا نع : نمآ وهف هلخد نمف ىلاعت هللا ةبدأم نآرقلا نأ اهنمو

 نإف َنآرَقْلا اوفا » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر

 نمو نمأ هْيف لَخَد نمَف هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإ . َنآرقلا ىعو ًابْلَق بدعي ال هلل

 . رشبتسيلف ىأ ”".  هني َنآرقلا بَحأ

 نإ » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأ ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر هنعو

 نيبملا رونلاو هللا بح نآرقلا اذه نإ معطتسا ام هم اوُفاَ هل ةَبدأم نآرقلا اذه
 الو بَتعتْسُيف غزي ال «هعِبَتا نل ةاجتو هب كمت ن ةمصمع « عفاثلا ءاّقشلاو

 مكرجأي هلل نإ هون لا ةرثك ىلع َقّلخَي الو هبئاجع ىَِقنَت الو « موف ( جوعي

 فلأ نكلو فرح ملا لوم ال ىَنِإ امأ . تانسح شع فرح لك هتوالت ىلع

 00 هد هك
 . ( "فرح ميمو فرح مالو فْرَح

 : هلهأ ىلع عستيو ةكئالملا هرضحت رضحت نآرقلا هيف أرقي يذلا تيبلا نأ - اهنمو

 : ًاعوفرم هنع هللا ىضر سنأ نع هدانسإب يزورملا رصن نب دمحم مامإلا يور
 تدعابت يأ ) نيطايشلا هنع تبَو ةكئالملا هئرِضَح نآرقلا هيف ْئرُق اذإ تّيبلا ١

 نآرقلا هبف أري مل اذإ تيبلا إو هرسش قو ُهرْبَخ َرْثكو هلهأ ىلع َعسّناو ( نع

 لقو هلهأ ىلع قاضو ةكئالملا هّنع ( تدعابت يأ ) تبكتتو نيطايشلا هترضح

 ها نيريس نبا نعو ًافوقوم ةريره ىبأ نع بابلا ىفو لاق « هرَش رثكو هريَخ
 . يمرادلا هاور ةريره يبأ رثأو

 يلي ثلا يضر رمع نبل نع ىور ز بولت ءالج نآرقلا ةوالت نأ  اهنمو

 دصَت بولقلا هذه نإ ( : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع

 ىموادلا هاور )١(
 .٠ ىمرادلاو هححصو مكاحلا هاور )سس(
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 ٌةرْثَك : لاق ؟ اهؤالج امو هللا لوسراي : ليق ءاملا هَباصأ اذإ ديدحلا ٌادصَي اَمَك
 ” « نآرقلا ةوالتو توم ا رْكذ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا هبحأ دقف نآرقلا بحأ نم  اهنمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق منع ىلاسعت هل ىضر دوعسم نبا نع
 ىهف نآرقلا بحُي نآك ْنإف رظئيلف هلوّسرو هللا هبحبي نأ بَحأ نم غ0 جلسو

0 

 نوكتس اهإامأ :١ لوقي قو بع ل اصلا لور تمس لق س

 نم نم « زهاب سيل للا وه . كي ب مكلو مكتب امريَشو مك

 وهو ١ ىلاعت هلا هلضأ هريغ يف ىدهلا ىغتبا نمو . . ىلاعت هلل همس رابج

 هب غيت ال ىذلا وهو ميقا طارصلا وهو ميكحلا ٌرْكَذلا وهو نيا هلل لبح

 هبئاججع ىضقنَت الو درلا ةرشك ىلع َّلَخَي الو ةتسلآلا هب َسبَملَت الو ءاوهألا

 ىلإ ىدَْي ًابحَع انآرق انعمس اَنإ اولاق ىتح ُهْئَِمَس ْذِإ نجلا هنت مل ىدذلا وهو

 اعد نمو لَدَع هب مَكَح نمو َرجأ هب لمع نمو قّدص هب لاق نم . هب انمآف دشرلا

 0 « ميقتسم طارص ىلإ ىده هيلإ

 : ىلاعت هللا ىلإ لامعألا بحأ تامتنخلا ةعباتم ىلع ةبظاوملا نأ  اهنمو

 هللا لوسراي : لجر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع يذمرتلا ىور

 )١( ناميإلا بعش ىف ىقهيبلا هاو .
 )١( تاقث هلاجرو ىناربطلا هاور .
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 لالا امو : لاق . لحترملا لالا :لاقف / ؟ ىلاعت هللا ىلإ بحأ لامسعألا ىأ

 ىأ لحتْرا لَح امّلك هرخآ ىلإ نآرشلا لوأ نم بِرْضَي ىلا : لاق « لحترملا

 اهعبتت نأ ةمتخ تمتخ اذإ نسحستسي كلذلو . . اهريغ يف عرش ٌةَمْنَخ مّتْخ املك

 * نوحلفملا مه كئلوأو # : ىلاعت هلوق ىلإ ةرقبلا ةروس ةحتافو ةحتافلاب

 نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةمامأ ىبأ نع : هئراقل عفشي نآرسقلا نأ اهنمو

 ةمايسقلا موي ىتأي هنِإف نآرقلا اَورْقا » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ' هباحصأل ًاعيفش

 نر :٠ لاق ملسو هلآو هيلع هلل ىلص يبنلا نع نع هلل ىضر رباج نعو
 . هَقْلَخ هلعج نمو ةّنجلا ىلإ هداق همامأ هلعج نم قدصم لحاَمَو عفشم عفاش

 ,©7 «رانلا ىلإ هَقاس

 ةيلحتلاو تاجردلا عفرب نوكت دقو بونذلا ةرفغمب نوكت دق نآرقلا ةعافشو

 يبأ نع امهريغو دواد وبأو ىذمرتلا هاور ام هيلع لدي لوألاف . تالامكلاب

 ةيأ نوثالث نآرقلا نم ٌةروس نإ ):لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره
 لدي ىناثلاو « « كلملا هديب يذلا كَراَبت » : هل هللا رق غ ىتح لجرل ْتَعَفَش

 هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع هنسحو ىذمرتلا هاور ام هيلع

 : نآرقلا لوقيف ةمايقلا موي نآرقلا بحاص ءىجب : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .ةماركلا َةَلَح سبق هذز براي : ؛ نآرقلا لوقي مث ةماركلا جات سَبليف هَل هلح براي
 دادزيو قرآو أرقا ئراقلل لاقيف . هْنَع ىضْرَيَف هْنع ضررا براي : نآرقلا لوقي مث

 . ةنسح ةيآ لكب

 )١( ملسم هاور .
 . هحيحص ىف نابح نبا هاور )س2
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 ملسو هلآو هيلع هلل ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو
 لوقيو ينْعُمشَم راهنلاب بارشلاو ماعطلا هتسعّتم ىتإ برا: مايصلا لاق :لاق

 ."7 ناعّفشيف هيف ىنْعّفشف ليللاب موَنلا هتَْتم ىنإ براي : نآرقلا

 : ئراقلا ةحئار بيطت نآرقلا ةءارق نأ اهنمو

 هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ نع

 ٌبْيَط اهحْير ةجرثألا لم نآرشلا أرقي ىذلا نمؤملا لَم :٠ لاق ملسو هلآو

 اهل حير ال ةرمّشلا ثم نآرقل أري ال ىذلا نمؤمل لّئمو ّيَط اهمْسَطو

 ْبْيَط اهحير ةناحّيرلا لّفم نآرشلا ارقي ىذلا قفانملا لَغَمو . ولح اهَمْعَطو

 حير اهل سيل ةلَظْنَلا لّيمك َنآرقلا أرقي ال ىذلا قفانملا لثَمو . رم اهمْنَطو
 0 رم اهمعطو

 .نوللا نسحو ةحئارلاو معطلا بيطل ةعماج ةرمث : ةجرتألاو

 هللا ىضر ةشئاع نع ىور : اهريغ يلع ةالصلا ىف ةءارقلا لضف اهنمو
 ةالصلا يف نآرقلا ةءارق ١ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ اهنع ىلاعت

 نم لّضفأ ةالصلا ريغ يف نآرقلا ةءارسقو ةالصلا ريغ يف نآرقلا ةءارق نم لّضفأ

 لّضفأ ةقدصلاو - ةلفانلا ىأ -ِ ةقدصلا نم لضفأ حيبستلاو ٍرييكتلاو حبل

 77« ةّنِج موصلاو - لفنلا يأ  موصلا نم

 هللا ىلص ىبنلا نع يور اهريغ ىلع فحصملا يف ةءارقلا ةفعاضم - اهنمو

 هتءارقو . ةجّرد فلأ فَحصُملا ريغ يف لجرلا ةءارق :  لاق هنأ ملسو هلآو هيلع

 )١( دمحأ مامإلا هاور .
 )١( ملسمل ظفللاو هيلع قفتم .

 هدانسإ ىف فعض ىلع بعشلا ىف ىقهيبلا هاور (؟) .



1848 - 

 0 ةجرد يَفلأ ىلإ كلذ ىلع فعّضت فَحصُما يف

 رمع ناك : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع دواد يبأ نبا ىور

 . هيف أرَقَف فحصملا رشن تّيَبلا لخد اذإ هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 :لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر نامثع نع « دهزلا » يف دمحأ مامإلا ىورو

  ىلاعت هللا باتك يف ٌرْظْنأ الإ ٌةليل الو ٌموُي ىلع ينأي نأ بحأ ام
 ٠ . فحصملا ىف ةءارقلا

 ال :لاقف ؟هلزنم يف رمع نبا عنصي ناك ام : عفانل ليق هنأ دعس نبا ىورو
 وع 3 وو ولعب وع
 . امهئيب اميف فحصملاو « ةالص لكل ءوضولا « هنوقيطت

 رهظ نع ةءارقلا نم لضفأ فحصلملا يف نآرقلا ةءارق : ىوونلا مامإلا لاق

 هلاق اذكه .رظنلاو ةءارقلا عمتجتف « ةبولطم ةدابع فحصملا ىف رظنلا نأل بلق

 .فلسلا نم تاعامجو ىلازغلا دماح وبأو انياحصأ نم نيسح ىضاقلا

 هنأ كلذو « ًانسح لوقلا ناكل ليصفتلاب ليق ول هنأ ىوونلا مامإلا نيب مث

 ىهف ربدتلاو عوشخلا ىلإ برقأ نيتءارقلا ةيأف . صاخشألا فالتخاب فلتخي

 . ليصفتلا اذه ىلع لومحم مهلعفو فلسلا مالك نأ رهاظلاو : لاق .لضفأ

 يف رظنلا اومُيِدَأ : لاق هنأ دوعسم نبا نع نسح دنسب يقهيبلا جرخأو

 ْ . فحصملا

 . ًاعرش هريغ ىلع مدقي ئراقلا نأ  اهنمو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضرا دوعسم نبا نع

 . ( ملسم هاور ) « ىلاعت هللا باتكل مهؤَرْكَأ موقلا موي لاق

 .هدنس ىف فعض ىلع ىقهيبلاو ىناربطلا هاور )١(



54852 

 نيب عمج ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هريغو ىراخبلا ىورو

 امهدَحأ ىلا َريشأ نإف نآرقلل ًاذْخأ رتكأ امهيأ : لوقي مث دحأ ىلْتَق نم نيَلجَرلا

 . دحللا ىف همدق

 سلجم باحصأ ءارقلا ناك : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نعو

 . ًانابش وأ اوناك الوهك هترواشمو هنع ىلاعت هللا ىضر رمع

 ىلاعت هلالجإ نمو ىلاعت هللا رئاعش ميظعت نم نآرقلا لهأ م اركإ اهنمو

 لدتسا « بولقلا ىوقت نم اَهَنَِف هللا رئاعش مظعي نمو » : ىلاغت هللا لاق

 نآرقلا لهأ ماركإ بوجو ىلع ةيآلا هذهب هنع ىلاعت هللا ىضر ىوونلا مامإلا

 هللا نيد ةلمح مه نيذلا ءاملعلا ميظعت بجي امك « ىلاعت هللا رئاعش نم مهنأل

 . مهؤاذيإ زوجي الو هرئاعشو ىلاعت

 ىضر ىعفاشلاو ةفينح ىبأ نيريبكلا نيمامإلا نع ىوونلا مامإلا لقن دقو

 ىلاعت هلل سيلف ىلاعت هللا ءايلوأ ءاملعلا نكي مل نإ : الاق امهنأ امهنع ىلاعت هللا
 هللا انقفو  يخأ اي ملعا : لاق هنأ ركاسع نبا ظفاحلا نع ًاضيأ لقن امك ٠ يلو

 ءاملعلا موحل نأ  هتاقت قح هيقتيو هاشخي نم انلعجو هتاضرمل كايإو ىلاعت
 هناسل قلطأ نم نأو ةمولعم مهيصقتنم راتسأ كته ىف ىلاعت هللا ةداعو ةمومسم

 نيذلا رذحيلف بلقلا تومب هتوم لبق ىلاعت هللا هالتبا بلثلاب ءاملعلا يف

 . ميلأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مهبيصت نأ هرمأ نع نوفلاخي

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىرعشألا ىسوم ىبأ نعو

 لماحو مْ ةييسشلا يذ م اركإ ىلاعت هللا لالجإ نم نإ 2 : ملسو هلآو هيلع هلل

 . « طسْفُلا ناطلسلا ىذ ماركإو هنع ىفاجلاو هيف ىلاغلا ريغ نآرقلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اترمأ » : تلاق اهنع ىلاعت هلا ىضر ةشئاع نعو
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 م مس سا عا ع 2
 7 مهلزانم سانلا لزنن .نأ ملسو هلاو

 يتلا ةيهلإلا ننملا مظعأ نم يهو ميركلا نآرقلا راهظتسا ةليضف اهنمو

 هذه بولق لعج دقف « ممألا رئاس نود ةيدمحملا ةمألا هذه اهب ىلاعت هللا صخ

 رايت مهبولق نم هلسغي ال « هتايآ ظفحل فحاصم اهرودصو « همالكل ةيعوأ ةمألا
 .ءادعألا ديك مهرودص نم هوحمي الو ءاملا

 امو ملعلا اوتوأ ني دل رودص يف تانيب ”تايأ وه لب :٠ ىلاعت هللا لاق

 .( َنوُناَظلا الإ انتايآب دَحْحَي

 اذه يموي يلم ام مُئاهج ام مكمّلعَأ نأ ىََرَمأ 000 لاق ملسو هلآو

 ىأ مهّلك ءافّتح ىدابع تْفَلَخا ي ياو لالح ادبع ؛ هنيطعأ » لحن لام لك

 تَمَرَحو مهثيد نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهْنَنأ مهنإو -_ ةيفينحلا ةلملا يلع

 ىلاعت هللا نإو ًاناطلس هب َلِوْنَأ مل ام يب , اوكرسشي نأ مهئرمأو مهل َتْلَلَحأ ام مِهْيَلع
 : لاقو باتقكلا لهأ نم اياقب الإ مهمَجَو مُبرح مهتقمف ضرألا لهأ ىلإ رظن
 ًامئان هأرظت ءاملا هلسْمفي ال ًاباتك كيلع تلّرنأو كب يلَعْبأو كييلَتبأل كّتْنع امنإ

 . ثيدحلا  َناظْقيو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع يورو
 وعل هس هس ل ههنا 0 6ع ننس اس عر

 هعفشو ةنجلا هلخدأ ةمارح مرحو هلالخا لحأف هرهظتساَ نآرقلا أرق نم :١ لاق
 2,١ + ريبيري اس حد سمع ل

 «رانلا مهل تَبجو دق مهلك نيب لهأ نم ةرشع يف

 هباتك طْقح ىلاعت هللا هاطعأ ْنَم 0 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع يورو

 )١( دوادوبأ امهاور .

 )١( ىذمرتلا هاور .
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 َرْغَص دقف  ةياور يفو  طّلَغ طقف يطغأ امم لّضفأ َىطْعُأ ادَحأ نأ نظف ,7 < #7
 1 للا معنلا مّظعأ

 ةَلَمَح نإ ١ : ًاعوفرم هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع سودرفلا دنسم يفو
 .. ثيدحلا ؛ هئايفصأو هئايبنأ عم هّلظ الإ لظال موي هللا لظ يف نآرقلا

 لك يلع نيع ضرف ةالصلا هب زوجت ام ظفح نإ : ةينملا حرش يف لاق

 ةيافك ضرف نآرقلا رئاس ظفحو . بجاو ةروسو باتكلا ةحتاف ظفحو فلكم

 يبأ ىلإ باطخلا نب درمع بتك دقو ها لفنلا ةالص نم لضفأ نيع ةنسو

 ام ةرصبلا يف نآرقلا ظافحل ضرفي نأ امهنع ىلاعت هللا ىضر ىرعشألا ىسوم

 . مهتجاحب يفي
 نامثع نع . سانلا ريخ مه نآرقلا ملعتي وأ ملعي نمت نآرقلا لهأ نأ اهنمو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر نافع نبا
2 

000 #2 

 نآرقلا ْمَّلَعَت ْنَم مكلضُفأ نإ : ةياور يفو « ُهَمّلَعو َنآرَقْا َمَلَعَت نم مكريَح ل
8 80) 

 . ' هملعو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو

 يأ هب ماَقو ه هأرقف همّلعت نَل نآرقلا لثم نإف هؤرثاق نآرقلا اومَّلعَت » ملسو

 نمو كم لك طير حولي اكن نم بارت لئمك - لبا يف
 ًاكلسم ءىلم ىأ . كّسم ىلع يأ بارج لّممك هقوَج يف وهو دَفرَف همّلعت
 © 0 هيلع طبرو

 )١( هخيرات ىف ىراخبلاو ىقهيبلا هاور .
 ىراخبلا هاور (؟) .

 هريغو ىذمرتلا هاور (؟)
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 لانو ريخ هيواسي ال اميظع اريخ زاح دقف نآرقلا هدلو ملع نم نا اهنمو
 . رجأ هيزاوي ال اميرك ًارجأ

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع

 ةءارقو هنّيب لْهأ بحو « مكيبل بح : ٍلاصخ ثالث : ىلع مكدالوأ اود 0

 عم هَل الإ لظاال موي هلل لظ يف «هّيظفح» نآرشلا ةلمح نإف نآرقلا

 1 هئايفصأو هئايبنأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هن ىلاعت هللا ىضر سنأ نع يورو

 مدقت ام هَل رف « فحصملا يف ىأ » ًارَظَن َنآرقلا هنبا مّلع نم » : ملسو هلآو

 موي هلل هّنعب « هلق ىِرْهَظ نع ىأ ٠ ًارهاظ هاي همّلَع نمو رخأت امو هبنذ نم

 رع هللا عقر ةيآأرق امّكف أرْقا هنبال لاقيو رْدَبْلا هلْ ِرَمَقلا ةروّص يلع ةمايقلا

 .("7« نآرقلا نم هعَم ام رخآ ىلإ ّىهنني ىَتح ٌةجَرَد اهب بألا لجر

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا هب غلبي هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نعو

 ةمايقلا موي هوبأ جوت لإ ايندلا يف َنآرقلا هَدَلو مّلعي لجر نمام :  :لاق

 د ايندلا يف َنآرَقْلا هدلو ميلْعتب نجلا لأ هب هفرعَي ةّنلا ىف جاب

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع اًسلاج تنك : لاق ىلاعت هللا ىضر ةديرب نع

 الو ٌةَرْسَح اًهَعْرَتوةَكَرَب اهذخأ ٌنإف ةرَقِبلا اوُمّلعَت : لوقي هتعمسف ملسو
 نارمع لآو ةرقبلا اوُمّلََت ١ : لاق مث ةعاس تكس مث 6 ةلّطَبلا اهعيطتسُي

 وأ ناَئيايَغ وأ ناتمامَع امُهّنأك ةايلا مي اسُّبحاص نآلظي ناوارْمّرلا امهنإف

 )١( هدنس ىف فعض ىلع راجنلا نباو ىمليدلا هاور .
 )١( هفرعأ مل نم هيفو : ىمثيهلا لاق ىناربطلا هاور .

 ) )9هيف فعض ىلع ىناربطلا هاور .
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 وو وم

 هر هنع قشني نيح ةمايقلا موي هبحاص تلي آرقلا نإو فاوص ريط نم ناقرف

 أ : لوقيف كفرغأ ام : لوقيف ؟ ىنفرعت لَه : لوقيف بحاشلا لجرلاك
 دم رج لإ كلت ريشلورجارهلا يللا يذل ةلرقلا كساس

 ًاحْبَر مّظعأ ةراجن لك ءارو نم مويلا كّنإو ( اهحْبر ىغتسي يأ ) هتراجت ءارو

 هسأر ىلع عضويو ملامشب َدلخلاو هنيميي كلا ( نآرقلا بحاص ىأ ١ ىطْعَف

 اًيتدلا «امهب رَدَقْنال يأ هامُهَل موال ِنْيَتَلَح هادلاو ىسْكيو راقولا جا

 قناربطلا ةياور يفو َنآرقلا امكدلو ذْخأب : لاقيف ؟ اذه انيسك مب : نالوقيف

 .ةنجلا جرد يف دعصاوا أرثأ ) ئراقلل يأ» لاقي مث نآرشلا امكدلو ميلعتب

 '' « اليت وأ ناك اًده أرقي ماد ام دوعص يف وهف اهفرغو

 . ليللا يف اميس نآرقلا ةءارقل ةكئالملاو ةنيكسلا لوزن  اهنمو

 هسرَّفو ةرقبلا ةروس ليللا نم أرقي وه امنيب لاق ريضح نب دّيَسُأ نعف
 تّلاجف أرقف تّدكسف تكسف تبرطُضا ىأ سرمفلا تلاج ْذِإ هدنع ٌةطوبرم

 فرصناف اهنم ابيرق ىبحي هنبا ناكو . تلاجف أرق مث « « سرفلا تنكسف تكسف

 املَق « حيباّصملا لام اهيف ةَّلُظلا لم اذإف ءامّسلا ىلإ هّسأر عقر مث هَرْحأ

 ال : لاق ؟كاَذ ام ىرذتو : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثّدَح َحبْصأ

 تأرق ولو كتوّصل َْتَنَد ٌةكئالملا كلت : ٍملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف

 "7 مهنم يفتت ال ىأ ١ مُهنم ىراوتت ال َساّنلا اهيلإ رظنَي تحّبصأل

 وم ينال ىود دقف رتل مت دنع باجتسم اعدل نأ اهنمو

 : ًاعوفرم سنأ ثيدح نم بعشلا يفو . ةباجتنسم ٌةوعد هلف نآرقلا مَتَح > نم )

 رس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىَّلصو برلا دمَحو نآرقلا أرق

 .ىمثيهلا هلاق . هنم افرط هجام نبا ىورو . حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور )١(
 . ىراخبلا هاور )١(
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 وام ءءء

 . « هناكم ريخلا بلط دقف هبر

 . ةجح هل وهف هنع هتلداجمو هب لماعلل نآرقلا راصتنا  اهنمو

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نعا هنع ىلاعت هللا ىضر ٍورمع نب هللا دبع نعف

 هضئارف ٍعّيضي ناك دق نآرقلا هل لّمميو ةمايقل موي ٍلجرب ىتؤب :لاق ملسو
 دموي

 يتايآ هتلمح بر ئأ :لوقيف هيصاعم بكريو هتعاط فلاخُيو هدْودَح ىدعتيو

 ينيصعم بكرو ىتعاط َكرَتو يضئارف عيضو يدودح ىددعت يلماح سئبف

 يح قرا امَف هديب دخأيف هب كتأشف : لاقي ىتح جَجَحلاب هيلع فذقَي لازي امف

0 

 ناك دق لجرلاب ىتويو راثلا يف  ههجو ىلع ىأ هِرَخْنَم ىلع نكي
 بدتجيو هتعاطب لمْعَيو هضئارفب لّمعَيو  نآرقلا ةولح ّىأ  ُهدوُرُح طفح

 ىقتا لماح َرْيَخ ىتايآ تلمح بر أ : لوقبف هنود امْصَخ ريصيف هتيصْعم

 هل فل لاري الف ىّيصْعََم بتّتجاو ىتعاط عبناو يضئارقب لمَعو يدودح

 هوسكي ىتح هب لازي امف هديب لخأيف . هب كاشف : هل لاقي ىّتح ججحلاب

 "7 كلا ساحب هْيقْسَيَو كلا جات هيلع عضيو قرْبتسإلا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىرعشألا كلام يبأ نعو

 ام نآامت وأ نازنيما ات هل دمسحلاو نامُإلا رطَش رولا : ملسو هلآو هيلع هللا

 نآرقلاو ءايض ربصلاو ناهرب هقدصلاو روت ةالّصلاو ضرألاو ءامسلا نيب

 ."”« اهقبوم وأ اهقتعمت هسْفن عئابف ودْغَي سانلا لك . كيلع وأ كل دج

 مياع هللا ىلص يبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع نعو
 جاحُي "نطو ٌرهظ هل نآرُقلا : ةمايقلا موي شرعلا تحت 5 ثالث ١ : لاق ملسو هلآو

 هلاجر ةيقبو سلدم هنكلو هقثوهو قاحسإ نبا هيفو رازبلا هاور دئاوزلا عمجم ىف لاق )1(

 .(زنكلا بختنم ) ىف امك سيرضلا نباو ةبيش ىبا نبا هاورو هلأ تاقث

( 
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 ةَمطق ىنتطق نمو ىلاعت هل هلصو ينلصو م الأ ىداث مجرلاو مآل داسيا
 0 ظ ظ كا

 دبعلل جتحي نأ امإف . جاجتحالا فقوم نآرقلا فقو ةمايقلا موي ناك اذإف
 . نآرقلا هب ءاج ام فلاخ اذإ كلذو دبعلا ئلع جتحي نأ امإو هب لمع اذإ كلذو
 ًارزو مكيلع نئاّكو ارجأ مكل نئاك نآرقلا اذه نإ يرعشألا يسوم وبأ لاق
 هب طبه هب لمع يأ  نآرقلا عبتا نم نآرسقلا مكعب الو نآرقلا اوعبتاف

 يف هقاذقف هافق يف جز هب لمعي مل نأب - نآرقلا هعبتا نمو .ةنجلا ضاير ىلع

 .. « رانلا

 . رصن نب دمحمو ىذمرتلا ميكحلا هاورو ةنسلا حرش ىف ىوغبلا هاور )غ1
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 ةمألا هذه نم نيركاذلا فرش

 نم نيركاذلل ىلاعت هللا هدعأ ام ةمألا هذهل هللا هرخدا يذلا فرشلا نمو

 اميف هللا ءاش نإ اهركذن كلذ نم ةلمج تعمج دقو . مهركذب باوثلاو لضفلا

 : يت ع

 زعأ الو هدنع اهنم فرشأ ال ةيصوصخ ركذلاب ديفتسي دبعلا نأ : لوألا
 ءاج امك . ىلعألا ألملا يف هل هركذو ىلاعتو هناحبس قحلا ةيعم يهو هيدل اهنم
 هللا ىلص هللا لوسر لاق . .لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره يبأ نع ثيدسحلا يف
 نإف « ينركذ اذإ هعم انأو يب ىدبع نَظ دنع انأ هللا لوقي ١ ملسو هلآو هيلع

 , مهنم ريخ ألم يف هتركذ ألم يف ىنركذ نإو ىسفن يف هّركذ هسفن يف ينركذ
 .27 « ةَلوْرَه هُئينأ ىشني ينانأ نإو « عاب هيلإ تبرقت اعارذ يلإ برق إو

 انأ : ىلاعت هللا لوقي ركذلاب هلاغتشاو هلابقإ درجمب ماقملا اذه ديفتسي وهو

 .''' هاتفش يب تكرختو ينركذ وه اذإ يدبع

 مالك رخآ نإ : ٍلبج نب ذاعم لاق .ىلاعت ا ىلإ لامعألا بحأ ركذلاو

 بحأ لامعألا ىأ : تلق نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع تقراف

 "7 « هللا ركذ نم بطر كناسلو توم نأ : لاق ؟ هللا ىلإ

 )١( هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور .

 .نابح نباو هجام نبا هاور (؟)
 لامعألا لضفأب ىنربخأ لاق هنأ الإ رازبلاو « هل ظفللاو ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هاور (؟)
 . هحيحص ىف نابح نبا اضيا هاورو هللا ىلإ اهبرقأو
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 ريخو انتاجرد عفرل بابسألا ىوقأو انبر دنع اهاكزأو انلامعأ ريخ ركذلاو

 الأ ” : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي صالخإ الب ءادعألا لاستق نم

 نم مكل ريخو مكتاجرد يف اهعفرأو مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكتب
 وبرضيو مهقانعأ اوبر ضتف مكودع وفل نأ نم مكل ريخو قرولاو بهذلا قافنإ

 نم ىجننأ ءائش ام : لبج نب ذاعم لاق « هللا ركذ : لاق . يلب اولاق ؟ مكقانغأ

 .(7 « هللا ركذ نم هللا باذع

 هيلع هللا ىلص لاق هللا باذع نم يجنيو اهولجيو بولقلا لقصي ركذلاو
 ءيش نم امو هللا ركذ بولقلا ةلاقص نإو ٌةلاَفّص ءيّش لكل نإ ١ : ملسو هلآو

 نأ ولو : لاق ؟ هللا ليبس يف داهجلا الو : اولاق . هنا ركذ نم هلل باذع نم ىجنأ

 ا" « عطقني يتح هفيسب برضي
 باذعلا نم هل ىجنأ المع ىمدآ لمع ام : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 هللا ليبس يف داهجلاالو لاق ؟ هللا ليبس يف داهجلا الو :ليق «٠ . ىلاعت هللا ركذ نم
 "7 «عطقّني ىتح هفيسب بري نأ الإ

 هللا ىلص هللا لوسر لئس دقف « ةبتر ىلعأو ةجرد دابعلا لضفأ وه ركاذلاو

 نوركاّذلا : لاق ؟ ةمايقلا موي هللا دنع ةجرد لَضْفَأ دابعلا ىأ ملسو هلآو هيلع

 رافكلا يف هفيسب بر ول: لاق ؟ ىزاغلا نمو هلا لوسر اي تلق لاق .ًاريثك هلل

 : ليق لاق ًارصتخم يقهيبلا هاورو «بيرغ ثيدح لاقو .يذمرشلا هاور
 . هللا نوركاذلا : لاق ةجرد مظعأ سانلا يأ هللا لوسراي

 ..مهريغو ىذمرتلاو ايندلا ىبأ نباو نسح دانسإب دمحأ هاور )١(
 . هل ظفللاو نانس نب ديعس ةياور نم ىقهيبلاو ايندلا ىبأ نبا هاور (؟)
 . حيحصلا لاجر هلاجرو طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور_ (*)
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 هتبثي ىتح فئاخلا بلق يلع طبريف عابطلا ققريو قالخألا بذهي ركذلاو
 ' هللا ركذل طشني يتح ةدابعلا نع زجاعلا لاح حاصيو « داهجلا نيدايم يف

 هلآو هيلع هللا ىلص لاق ركذلا ةكربب ًادومحم ًاميرك ريصيف ليخبلا لاح حلصيو

 نع َنبجو هقفْنِي نأ لام اب لخبو هدباكي نأ ليللا نع مكنم زجع نم ١ : ملسو

 .""” هللا ركذ ذ تكلف هدهاجي نأ ّودعلا

 : يصاعملا يف عوقولا نم نيتم نصحو سانخلا سواسو نم ةياقو هللا ركذو

 ىلإ ىحوأ هلل نإ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن نأ ثيدحلا يف ءاج دقف

 نهب اولمعي نأ ليئارسإ ينب , رمأيو نهب لمعي نأ تاملك سمخب ايركز نب ىبحي

 نهب لمعت نأ تاملك سمخب كرم لا نإ : لاقف ىسيع هاتأف نهب أطبا هنأكف

 : لاقف . مهربخأ نأ امو مهربخت نا امإف نهب اولمعي نا ليئارسإ ينب , رمأتو

 : لاق .بّذعأ وأ ىب فسمي نأ نهب ىنتقبس نإ فاخأ ىنإف لعفتال يخأ

 مك تآفرشلا ىلع ادق دجسلا الما ىتح سدقملا تيبب ليئارسإ ىنب عِمجَ

 ىنب رمأو نهب لمعأ نأ تاملك سمخب يلإ يحوأ هللا نإ : لاقف ِمِهَبَطَخ

 هللاب كرشأ نم لثم نإف اًئيش هللاباوكر شت ال : نهلوأ نهب , اوُلَمْعَي نأ ليئارسإ

 : لاقف اراد هنكسأ مث قرو وأ بهذب هلام صلاخ نم دبع ىرَتششا جر لكَمَك

 نوكي نأ ىضري مكيأنف هديس ريغ ىلإ عقريو لمعي لعجف ىلإ عقر لَمْعا

 ىلإ متمق 3 اذإو ًائيش هب اوكرشت تالف مكقررو مكقّلَح هلل نإف . كلذك هدبع
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 نأ بحي مهلك كلسم ةرص هعم ةباصع يف لجر لّتمك كلذ َلثمو . مايصلاب
 لّكَمو . ةقدصلاب مكرمأو . كنسملا حير نم هللا دنع بيطأ مايّصلا نإو اًهَحْير دي

 ىف مهب جتحم هتيقبو تاتقلا ييحيوبأ هدنس ىفو « هل ظفللاو رازبلاو ىناربطلا هاور )١(
 . . اضيأ هقيرط نم ىقهيبلا هاورو . حيحصلا
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 0 ل ماس سر

 : لوقي َلَعَجَف قلع اوبرقو هقنمع يلإ هدي اوقّنوأ ودعا هرسأ لج لّثمك كلذ

 هسفن ىدف يتح ريثكلاو : ليلقلا يطعي لعجو . مكن ىسفن ىدفأ نأ مكل له

 ىتح هرَثأ ىف ًاعارس ودعا هَبَلَط لجر لثمك كلذ لثمو .ًاريثك هللا ركذب مكرمأو

 ركذب الإ ناَطْيسشلا نم وجْنَي ال دبعلا كلذكو هيف هّسْفَت زرحأف ًانيصح انصح يتأ

 ثيدحلا 2ك

 نبا بلت ىلع هس ضاوي نإ « ملسو هلآو هيلع هلل لص لاقو
 ىّلعي وبأو ايندلا يبا نبا هاور « هَبلَق مّقتلا يسن نإو سمح هللا ركذ نإف مدآ

 . ىقهيبلاو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق الجّبم ًازّرعم ةمايقلا موي ىتأي هريغل قباس ركاذلاو
 _ معو وع -

 : لاق ؟ هللا لوسراي نودرفملا امو اولاق . نودرفملا قبس 0( ملسو هلاو هيلع

 . "7 اريثك هللا نوركاذلا

 ركذب ب نورَتهتسمْلا » : لاق نودرفملا امو هللا لوسراي : هظفلو ىذمرتلا ىورو
 . « افا ةمايقلا موي هللا نونأيف مهّلاقثأ مهنع ركذلا عّضي هلل

 ةقثلا ركاذلا يطعتو ةرخألاو ايندلا ةداعس بلجت يتلا ةعبرألا دحأ هللا ركذو

 ًاركاذ اناسلو اركاشابلق : ةرخألاو ايندلا ىريخ ىطعأ دقف نهَيطعُأ نم عبرأ

 . "76 هلامو اهسفن ىف هيغبت ال ٌةجوزو ًارباص ءالبلا ىلع اندبو

 ىلعأ ىلإ ركاذلا عفريو « ةنجلا يف ةيماسلا تاجردلا ىلإ لصوي هللا ركذو

 ىذمرتلا لاق ملسمو ىراخبلا طرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو ىئاسنلاو ىذمرتلا هاور )1

 . حيحص نسح ثيدح :

 .ملسم هاور )

 . ديج دانسإب ىناربطلا هاور (؟)



 . ةدهمملا شرفلا يف وهو نييلع

 هيدلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىردخلا ديعس يبأ نع

 مهّلخدي ةدّهّمملا شرُفلا يلع ايندلا ين ماوقأ هلل ٌنَرُكيَل ” لاق ملسو هلآو

 .(37( ىلعلا تاجردلا

 ركاذلا لعجيو قحلا ىلإ هيدهيو هنار ليزيو هييحيو بلقلا ريني هللا ركذو

 . تيم وهو ملظمو برخ هبلق ركاذلا ريغو « ايح

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : لاق هنع هللا ىضر يسوم يبأ نع

 "'« تيملاو يحلا لم هللا ركذي ال ىذلاو هّبر ركذي ىذلا لَكَ
 : مهب ملعأ وهو مهلأسيف « ةرربلا ةرفسلا مامأ مهب هللا يهابتي نوركاذلاو

 نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع

 هللا نوركذي ًاموق اودجو اذإف ركذلا لهأ نوسمَنلَي قرطلا يف نوفوطي ةكئالم هل

 مهلآسيف : لاق . ءامسلا يلإ مهتحنجأب مهنوقَحَيف مكتجاح ىلإ اوُمُلَم اودانت

 كنورّبكيو كنوحّبسي : نولوقي : لاق ؟يدابع لوقي ام : مهب ملعأ وهو مهبر
 ام براي هللاو ال : نلوقيف لاق ينوأر له : لوقيف لاق كنودحميو كنودمحيو

 ًةدابع كل ّدشأ اوناك كوأر ول: نولوقيف لاق ؟ىنوأر ول فيك : لوقيف لاق كوأر

 : نولوقي لاق ؟ ىنولأسي امف : لوقيف لاق ًاحيبست كل رثكأو ًاديجق كل ّدشأو

 لاق اهوأرام هللاو ال : نولوقي لاق ؟ اهوأر لهو :لوقيف لاق ةنجلا كنولأسي

 صرح اهيلع دش انك اعيأر رهن ل: نولوقي لاق ؟ اهوأر ول فيكن : ويف
 ين ل

 )١( مثيهلا ىبأ نع جارد قيرط نم هحيحص ىف نابح نبا هآاور .
 هيف هللا ركذي ىذلا تيبلا لثم : لاق هنأ الإ ماسمو ىراخبلا هاور (؟) .
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 ؟ اهوأر ول فيكف : لوقيف لاق مئاو ال: نولوقي لاق ؟ اهوأر لهو : لوقيف لاف

 مهنم سيل نالُث مهيف :ةكئالملا نم كلم لوقي لاق . مهل ترفغ دق ىثأ مكدهشأ

 ( مهسيلج مهب ىقّشي ال موقلا مه : لاق ةجاحل ءاج امنإو

 نوغتبي ءالّضف . ةرايَس ةكئالم ىلاعتو كراست هلل نإ :لاق ظفلب ملسم يورو

 اضعب مهضعَب فحو مهعم اودع ركذ هيف ًاسلجم اودجو اذإف ركذلا سلاجم

 ىلإ اودعصو اوجرع اوقرفت اذإف , ءامسلا نيبو مهنيب ام اوؤلمب يتح مهتحنجأب

 نم انئج : نولوقيف ٍمتَنَج نيأ نم : ملعأ وهو لجو رع هلل مهلأسيف : لاق ءامسلا

 لئولأسيو كنودمحيو كنوللهيو كنوربكيو كنوحّسسي ضرالا يف كدابع دنع

 : اولاق ؟ ىتنج اوأر لهو : لاق . كتنج كنولأسي : اولاق ؟ ينولأسي امف : لاق

 ؟ ضو ريجنسي لا كني وجتسيو ا اولاق ؟ يتنج اوأر ول فيكو : لاق . براي

 فكف :لاق . براي ال : اولاق ؟ ىران اوأر لهو : لاق براي كران نم :اولاق

 ام مهتيطعأو مهل ترفغ دق :لوقيف لاق . كنورفغتسيو : اولاق ؟ يران اوأر ول

 رم امنإ ءاَطَخ بع نالُث مهيف برا: نولوقي لاق ءاوراجتسا ام مهترجأو اولأس

 . مهسيلج مهب ىَقْشَي :ب ال موقلا مه تْرَفَغ هلو : لوقيف : لاق . مهعم سلجف

 هللا ىلجتيو مهتبحمب يقشلا معنيو مهتبحصب يصاعلا دعسي نوركاذلاو

 .ايندلا ضرع نم ًائيش لأس ولو « مهسلاجم رضحيو مهدوي يذلا رجافلا ىلع
 مهب ىقشي ال موقلا مه : ىلاعت هلوق نم قباسلا ثيدحلا يف ءاج امل , هاطعي

 نوفرصني الو العو لج هللا اضرب نودقتعيو نارفغلا نونمضي نوركاذلاو

 ءاج امل : هماعنإب مهيلعهللا ىلجتو تانسح مهفئاحص تألتما اذإ الإ ركذلا نع
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 وو

 . مهل ترفع دق يّنأ مكدهشأ : هتكألل لوقي ىلاعت هللا نأ قباسلا ثيدحلا يف

 نويستنلا دوي هناسحإو هللا ةمحر نم ةبيرق ةيماس تاجرد يف نوركاذلاو

 مههوجو ًالألتت مهنع لجو زع هللا ءاضرإ يف ةغلابم اهوكردي نأ نودهاجملاو

 .ًارورسو ًارشب مهسوفنو ًارون

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةسبع نب ورمع نع

 ءايبنأب اوسيل لاجر « نمي هيدي اتلكو « نمحرلا نيمي نع ١ : لوقي ملسو هلآو هيلع

 ءادهشلاو نويينلا مطبخي نيرظانلا ظن مههوجو ضامي ىشغي ءادهسش الو

 نم ٌعامج مه : لاق ؟ مه نم هللا لوسراي ليق .لجو زع هللا نم مهيْرُقو مهدعُقم
 رمتلا لكآ يقتني امك مالكلا بياطأ نوقتْنيف هللا ركذ ىلع نوعمتجي لئابقلا عزاون
 20 « هّيباَطأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ءادردلا ىبأ نعو

 ؤلؤللا ربانم ىلع رونلا مههوجو يف ةمايقلا موي ًاماوقأ هللا َنتعْبيل : ملسو هلآو
 لاقف هيتبكر ىلع يبارعأ ائجف : لاق ءادهش الو ءايسنأب اوسيل سانلا مهطبغي
 دالبو ىتش : َلئاَبَق نم هللا يف نوباحتملا مه٠ : لاق . مهن انل مِهَلج هللا لوسراب

 .("7 « هنوركذيو هللا ركذ ىلع نوعمتجي ىتش

 ناوضرلاو راقولا مهولعيو ةمحرلا مهمعتو ةكئالملا مهب طيحت نوركاذلاو

 ةكئالملا مُكَفح الإ هللا نوركذي م موق دعي ال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق امك

 ."7 « هدنع نميف هللا مهركذو ةنيكسلا مهيلع تلْزنو ةمحرلا مهتيشغو

 )١( هب سأب ال براقم هدانسإو ىناربطلا هاور .
 )١( نسح دانسإب ىناربطلا هاور .

 هجام نباو ىذمرتلاو ملسم هاور (؟) .
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 امك نولعفيو مهعم نوسلجيف مهتدابع ةكئالملا مهكراشت نوركاذلاو
 هلآو هيلع هللا ىلص لاق امك مهلمعب نودعصي مث نولوقي امدك نولوقيو نولعفي

 نيذلا ألملا مكنإ اَمأ : هباحصأ ِرْكْذِي وهو ةحاور نب هللا دبعب رم ال » : : ملسو

 عم كسفن ربصاو # : ةيآلا هذه الت مث. مكعم يسفن ربا نأ هللا ىنرسأ

 امأ . 4 طرف هرمأ َناَكَو هلوق ىلإ يشعلاو ةادغلاب مهّير نوعدي نيا

 هوحبس هللا اوحبس نإ ةكئالملا نم مهتددع مهعم سّلج الإ مكتدع سلج ام هنأ

 هؤانث لج برلا ىلإ نودعصي مث ؛ هوربك هللا اورّبك نإو هودمح هللا اودمح نإو

 انربكف كوربكو انخبسف كوحّبس كدابع انبراي : نولوقيف مهب ملعأ وهو
 مهل ترفغ دق ينأ مكدهشأ يتكئالماي العو لج انبر لوقيف اندمحف كْوَدِمَحَو

 .''' « مهسيلج مهب ىقشي ال موقلا مه لوقيف ءاَّطَمْلا نالفو نالف مهيف: نولوقيف

 نإ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق ةئجلا ضاير ىه مهسلاجم نوركاذلاو
 يف اوعَتراف ضرألا يف ركذلا سلاجم يلع فقتو لحَت ةكئالملا نم ايارس هلل
 اوحور وأ اودْغاف ركذلا سلاجم : لاق ؟ ةنجلا ضاير َنيأو : اولاق ةنحجا ضاير

 و ع

 افيك رظنيلف هللا دنع هتلزنم ملعي نأ بحي ناك نم مكسفنأ هْوَرُكَذَو هلل ركذ يف

 .("7 « هسفن نم هلزنأ ثيح هنم دبعلا لزني هللا نإف هدنع هللا ةلزنم

 ىلع ةمايقلا موي مهيداني ىلاعت هللا نأ نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرشلا نمو

 موي لجو رع هللا لوقي ” ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق . داهشألا سوؤر

 ؟ هللا لوسراي مركلا لهأ نمو : ليقف مّرَكلا لهأ نم عمجلا لهأ ملعيس : ةمايقلا

 ."7 « ركذلا سلاجم لهأ

 . ريغصلا ىف ىناربطلا هاور )١(
 حيحص مكاحلا لاقو ىقهيبلاو مكاحلاو ىناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو ايندلا ىبأ نبا هاورا (1)
 . مهريغو ىقهيبلاو هحيحص ىف نابح نباو ىلعيوباو دمحأ هاور (؟)
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 الو ةرسحلا مهبولق لخدت ال هنأ نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرسشلا نمو

 هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يف ءاج امل : ركذلاب اهوؤلم يتلا مهتاقوأ ىلع ىسألا

 مل مهب ترم ةعاس ىلع آلإ ةنجلا ّلْهَأ ٌرَسَحَتَي سيل ١ : لاق ملسو هلآو هيلع

 ."'"' « اهيف ىلاعت هللا اوركذي
 يف ءاج امل : ركشلا لهأ مهنأ نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرشلا نمو

 كنإ : مدا نبا اي لوقي هللا نإ ١ : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا

 نا ينترفك ينتيسن اذإو « ينتركش ينتركذ اذإ

 مه مهنأو نودهاجملا مه مهنأ نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرشلا نمو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس الجر نأ ثيدحلا يف ءاج امل : نوح اصلا

 : لاق . ًاركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ : لاق ؟ ًارجأ مظعأ نيدهاجملا أ لاقف

 ركذ مث ءًاركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ : لاق ؟ ًارجأ مظعأ نيح اصلا ىأف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو كلذ لك يفو ةقدصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا

 ابأ اي : رمعل ركب وبأ لاقف « ًاركذ ىلاعتو كرابت هلل مهرثكأ : لوقي ملسو هلآو
 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ريخ لكب نوركاذلا بهذ : صفح
 "70 لجأ

 يف ءاج امل نومهلملا مه مهنأ : نيركاذلل هللا هلعج يذلا فرشلا نمو

 لجو زع هللو الإ ةليلو موي نم ام : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا

 نأ نم لضفأب دبع ىلع هللا نم امو هدابع نم ءاشي ْنَم ىلع اهب نمي ةثدَص هيف

 اهدحأ ديناسأب ىقهيبلا هاورو . ىروصلا ميهاربا نب دمحم هخيش نع ىناربطلا هاور )١(
 . ديج
 . طسوألا ىف ىناربطلا هاور (؟)
 . ىناربطلاو دمحأ هاور (؟)



 017« هَرْكذ هَمِهلُي

 نأ ثيدحلا يف ءاجام عاطقنا الب ركذلاب نيلغتشملا نيركاذلا لئاضف نمو

 رون يف بيغص لجرب يب يرسأ ةليل تررم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . تلق .ال : ليق ؟ ىبن : تلق . ال : ليق ؟ كّلم اذهأ اذه نم تلق شرعلا
 قَلعم هبلقو ها ركذ نمبر هلاسل اينالا يف ناك لجر اذه : لاق ؟ وه نم

 .9« هيدلاول بسَتسَي ب ملو دجاسملاب

 يويندلا باوثلاو لضفلا نم اهل هللا هلعجام ةيدمحملا ةمألا هذه فرش نمو

 . ةيوبنلا ةيعدألاو راكذألاب يتأي نمل ىورخألاو

 :يسمي وأ حبصي نيح لاق نم نأ : كلذ نمف

 عيمجو كتكئالمو كشرع َةلَمَح دهشأو كدهنشأ تخبصأ ىنإ مهللا »

 كدبع ًادمحم انّديس نأو كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال هلل تنأ كنأ كقلخ

 ءرانلا نم هفصن هللا قتعأ نيترم اهلاق نمو رانلا نم ُهعبر هللا قتنعأ  كلوسرو

 نم هللا هقتعأ اعبرأ اهلاق نمو « رانلا نم هعابرأ ةثالث هللا قت قتعأ اثالث اهلاق نمو
 . "7 راغلا

 .٠  5 0 0 2"25د هَ هاج - 5
 ةنجلا لخد تام مث ةيشع اعبرأو ٌةوُدَغ اعبرأ اهلاق نم » ةياور يفو « 1

 دمحلاو هلل كلا يسمأو انيَسْمأ 0( :يسمي نيح اثالث لاق نم نأ : كلذ نمو

 ام رش نم هنذإب الإ ضرألا ىلع قت نأ ًءامسلا كِسْمُي يذلا هللاب ذوعأ هلك هل

 .ايندلا ىبا نبا هاور (

 .السرم اذكه ايندلا ىبأ نبا هاور )

 . دوادوبأ هاور )3

 ركاسع نبا دنع (
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 8 0 عك 0 ٠

 رحاسو نهاكو ناطيش لك نم ظفح  هكرشو ناطيشلا رش نمو ًأرذو قلخ
6 7 00 )0( 

 . ( يسمي يتح كلذك ظفح حبصي نيح اهلاق اذإو - حبصي ىتح

 :نارمع لآ نم نيتيآلاو ىسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف نأ : كلذ نمو

 هلال طسقلاب اًمئاق ملعْلا اوُلوُأو ةكئالملاو وه الإ هل ال هنأ هللا دهش »

 كّلملا كلام مهّللا لف - مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ « ميكحلا زيزعلا وه أل

 ف م لد ءاشم مرتو ءاَحَف نسم كلما عت احق نم كلل ين د وت

 يف راهنلا جلوتو ِراَهَّنلا يف َلْيَللا جلوت * ريدق ءيش لك ىلع َكّنِإ ريخل | كديب

 ريغب ءاشت نم قزرتو يحلا نم تيملا جرختو تبملا نم يحلا جرختو ٍليللا
 يب مع 2 و -
 ىلإ انطبهت براي نأق باجح هللا نيبو نهنيب ام شرعلاب تاقلعم نه * باسح
 نم لحأ نكؤرشي ال تفلح ىنإ |: ىلاعت هللا لاق « كيصْعي نم ىلإو كضرأ
 هتنكسأ الإو «هّْنم ناك ام ىلع هاوأم ةّنجلا تلعج الإ ةالص لك رب يدابع

 الإو « ةرظن نيعبس موي لك ةنونكملا ينيب هيلإ ترن الإو ء سْدقلا ة ةريظح

 هثرصنو ودع لك نم هثذعأ الإو « ةرفملا اهاندأ ةجاح نيعبس موي لك هل تيضق

 "71 هيلع

 ليل لك ءاسمو موي لك حابص يف لوقي بم نم مدن ٠ كال نمو

 ا ةأجف ةبصت ملو ءىش هرضي ملالإ تارم ثالث أ سل عيمسلا

 .ىنسلا نبا هجرخأ )١(

 .ىنسلا نبا هجرخأ )١(
 .٠ هريغو دواد وبأ هجرخأ )2



 3و

 هللا تاملكب ٌةوعأ ) : ىسني نيحو حبصي نيح لاق نم نأ ” كلذ نمو

 07 (ءىش هرضي مل ( َقَلَخ ام رش نم تاَّماَلا

 راد يف دبع امهؤردي ال يسركلا ةيآو باتكلا ةحتاف نأ » كلذ نمو

 0 « نج وأ سنإ نيع مويلا كلذ مهّيبصتف

 ع
 تيضر ) : تارم ثالث يسمي نيحو حبصي نيح لاق نم نأ ١ كلذ نمو

 موي هّيضري نأ هللا ىلع اقح ناك ( آلوسرو يبل دمحم ًانيد السلا أد اب

 م ةمايقلا

 نا فئاخ لك نامأ ( ليكولا معو هللا يِبْسَح ) : كلذ نمو

 ناطيش هنري مل راههنلا لوأ رسثعلا تايآلا هذه أرق نم نأ : كلذ نمو

 اننيش ىري الو حيصي ىتح ناطيسث هُرَْي مل ىسْمُي نوح اهأرق نإو ّىبسني ىتح

 ةرقبلا ةروس لوأ نهو ) : قافأ نونجم يلع اهأرق نإو « هلامو هلهأ يف هَهّرْكَي

 ةروس رخآ نم تايآ ثالثو . اهدعب ناتيآلاو « ىسركلا ةيآو . نوحلفملا ىلإ -

 . «ةرقبلا

 دمع لاو اللا تبل ذهل يف ات من ١ كلذ نمو

 كلم فلأ نوعبس هب لكو هلاق نم : لاقو اثالث : لاقو ىذمرتلا هاورو . ىناربطلا هاور )١(
 .اديهش تام تام نإف هيلع نولصي
 . هريغو ىمليدلا هاور (؟)
 ةياورو بيطلا ملكلا ىف ىطويسلا ظفاحلا امهنيب عمج اذكه هريغو دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)
 . طقف الوسر دواد ىبا

 . ميعنوبأ هجرخأ (4)

 . ىقهيبلا هاور (5)
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 ىبتح هلام هلهأو هسضنبيِوُصو ءىرط صل الو راض هس ةليللا كلت يف

 ناتيآو ىسركلا ةيآو نوحلفملا ىلإ  ةرقبلا ةروس لوأ : نهو ) .

 قلَح ىذلا لكي َنِإ -و ةرسقبلا ةروس رخآ نم تايآ ثالثو ءاهدسعب

 َراهّتلا َلْيَللا ىِشْعُي شرعا ىلع ىوتسا من ؟ مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسسلا

 واو ل وعلا لق # ٠ نينا نمير امس دإ- ىلإ انين هبلطَ
 ىلإ ًارجز تآرجارلاَف اقص تااّصلاو , ءارسإلا ةروس رخآ ىلإ - نمح لا

 . نأ ْمُكْمَطَتْا نإ سنإلاو نجلا َرَسْعَماَي- وءبزال نيط نم مُهاَْقلَخ اَنِإ -

 نم ”ظاوش امُكَيَلَع لسري ىلإ اوُدُفْلاَف ضرألاو تاوّمّسلا راطقأ نم ودفن

 67 م

 ةروس رخآ يلإ لج ىلع نآرقلا اذه انلرنأ ْوَل- وب نارصتتت الف ساحنو را

 انّتْيدَه ذِإ دْعَب انبوُلَق غزت ال اير «ًأططش - ىلإ - اني دج ىلاعت هنأو ٠ رشحلا

 . ( باّمولا تْنأ نإ ةَمْحَر كْندَل نم انَل ابَصَو

 لك دعب هللا الإ هلإ ال ءيش لك لبق هللا الإ هلإ ال لاق نم نأ كلذ نمو
 قفز .٠ م 3 ِ 4 ٠

 نزحلاو مهلا نم يفوع ءيش لك ىنفيو انبر ىقبي هللا الإ هلإ ال ءيش

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دّهشَأ ) : لاق نم نأ » كلذ نمو
 ع 2

 اهاقلا هتسلكو هّلوسرو هتمأ نباو هللا دبع ىسيع نأو هلوسرو هدبع ادمحم نأو

 نم ناك ام ىلع ةنجلا هن هلخْذأ( قح رانلاو قح ةنجلا نأو هنم حورو ميرص ىلإ

 ."" «ءاش اهيأ ةينامشلا ةثجلا باوبأ نم لمع

 كدمحبو مهللا كناحبس هدمحبو هللا ناحبس ) : لاق نم نأ »- كلذ نمو

 ىسفن تملظو اءوس تلمع كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهْشأ

 .راجنلا نبا هجرخا )١(

 . ىناربطلا هجرخأ (؟)

 . ناخيشلا هجرخأ (؟)
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 ركذ سلجم يف تارم ثالث ( تنأ الإ بونذلا ففي ال نإ يل بيو ىل رفغاف

 00 « هل ةرافك تناك وغل سلجم يف هلاق نمو « هيلع عبط عاطلاك ناك

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال ) حبصي نيح لاق نم نأ ١ كلذ نمو

 ءىش لك ىلع وهو ٌريخلا هديب تومي ال ىح وهو تيميو يبحي دمحلا هلو كلما هل

 اهب هنع اًحمو تانسح رشع اهلاق ةدحاو لكب هل هللا بتك تارم َرْيْشَع (ٌريدق

 ةحّلسم هل نُكو باقر رشع قتعك هل كو تاجرد رشع اهب هعفرو تائيس رشع

 ىسْمُي نيح اهلاق نإف ٌنهمواقي المع ذئموي لمعي ملو هرخآ يلإ راهنلا لوأ نم
 0 « كلذكف

 بيغلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا 0: لاق نم نأ » كلذ نمو

 كدحو تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ يننأ ايندلا ةايحلا هذه يف كيلإ دهعأ ينإ ةداهشلاو

 هد د

 د م ىفن ىلإ لك نإ كف كوس ده دمحم نو لل تيل

 نإ همكتالا ةسايقلا موي لجو زع لا لاق( هلا فمال كل ةنابقلا مو

 0 ( ةنجلا هللا هلخّديف هايإ هوفوأف ادهع يدنع ّدهع ىدبع

 بركلا دنع ةردشبلا ةدوس مياوحو ىسركلا يآ رق نم نأ 0 - كلذ نمو

 ؛” « لجو زع هللا هثاغأ

 ال هدحو اال هلال ريكا فاو لل الإ هلال ) : لاق نم نأ ١ كلذ نمو
 لوح الو هللا الإ هلإ ال دمحلا هلو كلملا هل هللاالإ هلإ ال هل كيرشاال هللا الإ هلإ

 .هريغو ىئاسنلا هجرخأ )1(

 . هريغو دمحأ مامإلا هجرخأ )5(

 . ىنسلا نبا هجرخأ (4)
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 يف وأ مويلا كلذ يف تام مث رهش يف وأ ةليل يف وأ موي يف ( هللب الإ ةوسق الو
 1 نا هبنذ هل رفع رهشلا كلذ يف وأ ةليللا كلت

 ةبآو ءرسيسصملا هلوق ىلإ نمؤلا - مح ) أرق نم نأ ١ كلذ نمو

 امهب ظفح ىسمي نوح امهأرق نمو ىسمي ىنح امهب ظفح حببصي نيح ( ىسركلا
 00 ( حبصُي ىتح

 جراف مهللا ) : لاس مث دحأ لثم ناك ولو نيد هيلع نم نأ » كلذ نمو

 امهّميحرو ةرخآلاو ايندلا َنامحر نيررّطضُما ةوعد بيجم مغلا فشاك مهلا

 زع هللا هاضقل ( كاوس ْنم ةَمْحَر نع اهب ىنُن ةَمْحَر ىنْمَحْراف ينّمحرت تنأ
 ."”(ةلجو

 ىبشي ىتح ةبيصم هبصت مل هراهن وأ لاق نم تاملك نأ ١ كلذ نمو

 الإ هلإ ال ىبر تنأ مهلا ) حبصي يتح ةسيصم هّيصت مل راهتلا رخآ نهلاق نمو

 مل شي مل امو ناك هللا ءاش ام ميظعلا , شرعلا بر تنأو تلكوت كيلع تنأ

 نأو ٌريدق ءىش لك ىلع هلل نأ مّلعأ ميظعلا ىلعلا هللب الإ ةوق الو لوح ال نكي

 29( املع ءيش لكب طاحأ دق هلل

 ملعلا ولوأو ٌةكئالملاو وه الإ هلإ ال أ هللا دهش ) أرق نم نأ ١ كلذ نمو

 دهشأ انأو . مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال طسقلاب امئاق

 موي هب ءيج ( ةعيدو هدنع ىل يهو ةداهشلا هذه هللا عدوتساو هب هللا دهش امب

 اولخدأ دهعلاب ىفوأ نم قحأ انأو ادهع ىلإ دهع اذه ىدبع : ليقف ةمايقلا

 . ىئاسنلا هجرخأ )١(

 .هريغو ىذمرتلا هجرخأ (؟)
 . هريغو مكاحلا هاور (؟)
 . ىنسلا نبا هجرخأ (4)
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 .07( هيلا ىدبع

 ىلاعت هللا ىضر ىلعل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ١ كلذ نمو
 وأ رحبلا دز لثم تناك نإو كبونذ ترف نهّتلق اذإ تاملك َكمّلَعُأ الأ هنع
 هللا الإ هلإ ال ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال )كل ٌروفم هنأ عم ٌرذلا ددعع لثم

 هلل دمحلاو ميركلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر هللا ناحبس ميظعلا ميلعلا
 "7 ( نيملاعلا بر

 هللا ىضر سابع نبال لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ " كلذ نمو

 هللا ربكأ هللا ) : لسقف كب وطسي نأ فاخت ابيهم اناطلس تيتأ اذإ : امهنع ىلاعت

 الإ هلإ ال يذلا هللاب ذوعأ ٌرَدحأو فاخأ ام زعأ هلل اعيمج هقلخ نم رَأ هلأ ربكأ

 ىمسيو ) نال هدبع رش نم هنذإب الإ ضرألا ىلع عَقَت نأ ءامسلا كسْمُلا وه

 اراج ىل نك مهللا سنإلاو نببلا نم هعايششأو هعابتأو هدونجو ( هرش فاخب نم

 ثالث ( كريغ هلإ الو كمسا كَرابتو كراج ٌرَعو كّؤانث لج مهَرَش نم
 , "00 تارم

 ىضر لبج نب ذاعمل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ١ كلذ نمو

 نيبدلا نم لابجلا لاشمأ كيلع ناك ولف هب وعدت ًءاعد كمّلعأ الأ : هنع ىلاعت هللا
 ىتؤث كلملا كلام مهّللا لق ) : لاق .ىلب تلق : داعم : لاق : ىلاعت هللا هاضق

 أ و

 ريما كدب ءاشت لذثو ءاشت نم رعتو ءاسثت مم كلل عزتتو ءاشن ْنَم كلل

 جرختو ليلا يف رادهثلا جلوتو راسهتلا ىف َلْيَللا جلوت يدق يش لك ىلع كن
 نمحر  باسح ريب ءاَشَ نم قزرَتو يحلا نم تيما جرَخُمو تملا نم يحلا
 ةمحر ىنمَحْرا ءاشن نم عنمَتو امهنم ءاشت نم ىطْمُت امهّميحرو ةرخألاو ايندلا

 . دمحأمامإلاهجرخأ 0١2١2١١ )١( > خيشلاوبأ هاورا )١(
 . حيحص دنسب هريغو ىناربطلا هجرخأ (؟)
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 نيدلا ىنع ضقاو رقفلا نم ىننُغأ مهللا . .كاوس ْنَمةمحر نعاهب ىننغت

 ."” ( كليبس ىف داهجو كتدابع ىف ىَتوَتو

 مظعألا هللا مس | ١ : لاق ملسو هلآو هيلع ل ىلص ىبنلا نأ - كلذ نمو

 ْنَم كلل ىتؤت كلما كلام مههللا لق ) : ةيآلا هذه ىف باجأ اب ىعد اذإ ىذلا

 ىلع نإ ريخلا كدب ءاشت نم ليو ءاشت نم رعت ءاشت مم كل عزنتو ءاشت

 نم ىلا جرختو ليلا ىف َراهّتلا جلوتو راهنلا ىف ليللا جلوت ريدق ءىش لك
 ."0( باسح ريغب ءاسن ْنَم قزرتو ىحلا نم تيل جرختو تيا

 ىحلا ناحبس مئادلا مئاقلا ناحبس ) ةرم موي لك لاق نم نأ » كلذ نمو
 يف تعي ا كن <

 "سودق حوبس هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس تومي ال ىذلا ئحلا ناحبس موبقلا

 اىري ىتح تمي مل ( ىلاعتو هناحبس ىلعألا ىلعلا ناحبس حورلاو ةكئالملا بر
 "76 هل ئري وأ ةئجلا نم هناكم

 ناتفيفخ ناتملك » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ - كلذ نمو

 ناحبس هدمحبو هللا ناحبس) نمحرلا ىلإ ناتبيبح نازيملا ىف ناتليقث ناسّللا ىلع
 29 ( ميظعلا هلل

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ ءاج هنأ ةصيسبق ةصق ىف ءاج ام 7 كلذ نمو

 ىلع تنهو ىتوُق تّفَعضو ىدلج ق قرو هللا لوسراي ىنس تربك : لاقف ملسو
 زجوأف نهب هللا ىَنَفْتي تاملك ىَنمَلعف ! اهلمعأ تنك ءايشأ نع تزجعو ىلهأ

 تص اذإ تارم ثالث لق ةصيّقاي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاققف

 .ىناربطلا هجرخأ )7١(
 . ركاسع نبا هجرخأ (؟)

 ناخيشلا هجرخأ (5)



 ار

 هاب الإ ةوق الو لوح الو هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس )ةادغلا
 ماذُجلاو ىنمّعلا نم هللا نذإب تْنمأ كلذ تلق نإ كنإف .. ( ميظعلا ىلعلا
 ىلع غبسأو كلضف نم ىلع ضفأو كدنع نم ىندها مهلللا ) : لقو . صربلاو
 ."7 ( كتاكرب , نم ىلع لزنأو كّتمحر

 ثالث أرقو هالصم ىف دعقو ةعامج ىف رجفلا ىلص نم نأ » كلذ نمو

 ىلإ هنورغتسيو هللا نوحبسي اكلم نيعبس هب للا لك ماعنألا ةروس لوأ نم تايأ
 00 ( ةمايقلا موي

 تاملكلا ءالؤه ملي ام دعب ةالصلا ربد ىف لاق نم نأ | ٠ كلذ نمو

 نم دبعلا هلل ثعب اذإف ةمايقلا موي ىلإ اهعّقر مث متاخب متخسف قر ىف كلم اهبتك
 لإ َمَقْدَت ىتح دوهعلا لهأ نيأ لوقيف . . باتكلا هعمو كّلملا هءاج هربق

 ةداهسشلاو بيغلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا ) : ىه تاملكلاو

 تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ كّنأب ايندلا ةايحلا هذه ىف كيلإ دهعأ ىنإ ميحرلا نمحرلا

 نإ كنإف ىسفن ىلإ ىنلكت الف كلوسرو كّدبسع ادمحم نأو كل كيرش ال كدحو
 كتمحرب الإ أ ال ىنإو رسيخلا نم ىندعابتو رشلا نم ىَّبرَقَت ىسفن ىلإ ىنلكت
 "7 ( داعيملا فلخت ال كنإ ةمايقلا موي ىلإ هيدؤت كدنع ًادهع ىل كّتمحر لعجاف

 لثم باذعلا هيلع لزن ول اهّلمح وأ تايآلا هذه أرق نم نأ ١ كلذ نمو

 اَنِإ # هلوق ىلإ ان هَّللا بنك ام الإ انبيصي نأ لق » اهتكربي هنع هللا هعفرل دحأ

 . « ةبوتلا ةروس نم » 0 0 نوبغار هّللا ىَلِإ

 .ىنسلا نبا هجرخأ )١(
 .ىمليدلا هجرخأ )١(

 .ميكحلا هجرخأ (؟)

 . هدئاوف ىف ىجرشلا هلقن (4 5)
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 هدمحبو هللا ناحبس ) : لاق ملسو هآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ نمو

 تقلع تقلع مث اهلاق امك ْتّبتُك اهلاق نم ( هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ ميظعلا هللا ناحبس
 ىهو ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلقلي ىتح اهبحاص هّلمع بنذ اهوحُمي ال شرعلاب

204 

 اذإ مكدحأ عنمي ام » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ نمو
 ىلامو ىسفن ىلع هللا مسب ) : هتبب نم جرخ اذإ لوقي نأ هتسشيعم رمأ هيلع رسع

 ام ليجسعت بحأ ال ىنح ىل َترَدَق اميف ىل كرابو كئاضقب ىّضر مهللا ىنيدو

 7( تلجع ام ريخأت الو: ترخأ

  مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل #9 : ةءارق مزل نم نأ ) كلذ نمو

 لقف اولوت نإف * ميحر فوءر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع
 ًامده تمي مل « ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا ىبسح

 ."' « ةديدحب ًابرض الو ًاقرح الو اقرغالو

٠. 3 

 عبس ( هللا ىبسح ) : ىسمي نيحو حبصي نيسح لاق نم نأ ١ ل كلذ نمو

 © ( ةرخآلاو ايندلا رمأ نم هّمهأ ام هللا هافك تارم

 لإ هّلإ ال هللا ىبسح لقف اوُلوت نإف » : لاق نم نأ ١ كلذ نمو

 تارم عبس حبصلا ةالص دعب 4 ميظعْلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه

 كلذكنف ًءاسم اهلاق نإو « هلكوت ىف ًاقداص نكي مل نإو كلذ هّموي هللا هافك

)0( 
 . ىنسلا نبا هاور )ع

 ءايحألا ثيداحأ جيرخت ىف ىقارعلا هجرخأ (؟)
 . ىنسلا نبا هجرخأ (4)
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 .""7 ( حبصي ىتح

 آّسْن نأ هرس نم 9 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا لص ىبنلا نأ - كلذ نمو

 نيح لقيلف ءوسلا ةّنيم ىقويو هقزر ىف هيلع عّسويو ولع ىلع رصْنيو هرمع ىف
 علْبمو ملعلا ىَهتْمو نازيملا ءلم هللا ناحبس ) : تارم ثالث حبصي نيحو ىسْمي

 27( ( شرعلا ةنزو اضرلا

 هللا ىضر ةشئاعل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ » كلذ نمو

 لهأ حيبست لضفت وأ لدعت تاملك كّملعأ الأ ةشئاع اي : لاق اهنع ىلاعت

 هحبَسي ام فاعضأ هدمحبو ميظعلا هللا ناحبس ) : نيلوقت . ضرألاو تاومّسلا

 ."7 « ( هل ىغّبني امكو ىظرُيو بحي امكو هقلخ عيمج

 ىلوق : هتانب ضععبل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ (- كلذ نموا

 شي مل امو ناك هللا ءاش ام هللاب الإ ةوق الو هدمححبو هللا ناحبس ) : نيحبصُت نيح

 نإف « املع اب لكم اسف نا نآو ريد ءئش لك ىلع نا نأ ملعأ نكي ل

0 - 6 

 ه-

 الإ هلإ ال ) توحا نطب ىف وهو اهب اعد ذإ نونلا ىذ ةوعد »- كلذ نمو

 الإ طق ءىش ىف ملسم اهب عدي مل ( نيملاظلا نم تنك ىّنِإ كناحبس تنأ

 اذ
 (« هل هلل هللا باجتسا

 يدح )١(
 . ىمليدلا هجرخأ )١(

 ىنطقرادلا هجرخأ (؟)

5( 
)0( 

 . دوادوبأ هجرخأ
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 مه مكدحأب لزن اذإ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ١ كلذ نموا

 .27 « انالث ( اعيش هب كرش ال ىبر هللا هللآ) : لقيلف ٌمَقَس وأ مغوأ

 هللا ىضر سنأل لاسق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ” ل كلذ نمو

 يل هدحو هللا الإ هلإ الإ: ٍلقف حجشت نأ تّيحأف ةجاح تبلط اذإ هنع ىلاعت

 وه ىذ مسب مير يرش
 ساو لص دسم

 9و نواح نوري : ميا نيلاعلا بر ف دمحلا ميظعلا شرعلا

 مل اهتوري موَي مهناك ٠ نوقسافلا موق لإ كّلْهي لهف ٌعالب راهت نم ةعاس
 ا كتمحر تابجوم كلأسأ ىنإ مهللا ءاساحض وأ ةّيشع الإ اول

 ىل عدت ال مهللا ؛ مثإ لك نم ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو كترفغم

 ايلا عئارح نم ةجاح الإ هليطفالإ مالو رمل االول

 كدابع نيب مكحت تنأ مهللا . نيمحارلا محرأ اي كتمحرب اهتيضق لإ ةرخآلاو

 ميركلا مْيلَحلا هلا الإ هلإ ال « ميظعلا ىلعلا هللا الإ هلإ ال « نوفلتخي هيف اوناك امبف

 «نيملاعلا بر هلل دمحلا ميظعلا شرعلا برو عب | تاومسلا بر هللا ناحبس
 ”م سد ىف كاش

 ايندلا ندمحر كوع اذإ َنّيرطضملا ةوعد بيجم مهلا َرفُم مقل فشاك مهلا
 نيت ةَمْحَر اهحاجنو اهئاضقب هذه ىتجاح ىف ىْنمَحْراف امهّميحرو ةرخألاو

 ايو ديرف لك بحاصايو دايحو لك سنؤُم اي مهللا « كاوس ْنَم ةمحر نع اهب

 اًذاي اب مويقاب ىح اي بوم ريغ بلاغ ايو بئاغ ريغ ادهاش ايو دعب ريغ ارق

 مسب كمساب كأسأو «موَنالو نس ملأت ال ىذلا مولا ” ملا ميحرلا َنمحرلا

 تاونصألا هل تمَشخو هوجو ُهَلَتنَع ىذا موُيقلا ئّحسلا ميحرلا ندمحرلا هل

 ىمسيو ) ىتجاح ىضُقت نأو دمحم انديس ىلع ىَّلصت نأ بولقلا هل تلجوو

 . دوادوبأ هجرخأ )1(
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 ذه نباح ىف ىلإ كبف ىإ ةمصم ايس اب ملسو هلآ هيلع

00( 
 : « ىسفن ىف ىنْعَفشو ىف هْعَّمشف مهللا ( هتجاح ىمسيو ) ىضفتتل

 نم مصع فهكلا ةروس لّوأ نم تايآر شع ظفَح نم نأ » كلذ نمو

 ١ ."7 «لاجدلا ةنتف

 "' « فهكلا ةروس نم رخاوألا رشعلا أرق نم كلذكو »

 « هقلخ هدع هللا ناحبس ) ةادغلا ىلصي نيح لاق نم نأ ١ كلذ نمو

 من الإ هلإ الو كلذ لثم هلل دمحلاو هشرع ةنز هللا ناحبس , هسّقن اضر هللا ناحبس

 ةكئالملا بادي برغملاو قرسثملا نيب ام مّمْجي نأ نم هل ٌريخ كلذاف ( كلذ َلْم

 0 لاق ام نوصخي الو نوبتكي

 نم ائيش هللا لوسر لأس هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ ءاج ام كلذ نمو
 ائيش كملعأ نكلو ريثك الو ليلق ىدنع ام ايبن قحلاب ىنثسعب ىذلاو : لاقف ايندلا ٠ - هلم 5 5 0 مسا -

 مل كيلإ ىلاعت هللا نم يده هذه دمحم اي: لاقق مالسلا هيلع ليربج هب ىنان

 ناطلس نم ”فئاخ دبع الو بوركم الو فوهْلَم اهب وعدي ال كّلبق دحأ هع

 رْخُ اي .هل دنس ال نم دنس اي هل َدامعال نم دامسع اي مهللا ) هنع هلل جرفأألا

 فشاك اي زواجتلا نسح اي وفعلا ميرك اي هل ثايغ ال نم ثايغ اي هل رُْد ال نم

 ؛ يكل يسيل اي يقرا 1 كاي ءافعسلانوصاي ءاجرلا يع ا البل
 عسا وع

 .ىناربطلا هاور (1)
 .هريغو ملسم هاور )2

 . هريغو ملسم هاور )0

 .ركاسع نبا هجرخأ (4 )5
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 كيرشال هنأ اي رجلا قيفخو ءاملا ىودو سمسشلا عاشو رمقلا ٌءوضو راهتلا

 كل ىَضْقت ىتح كماقم نم موقن : الف كتجاحب وعّت مث ( براي براي براي كل

 00 اهفسلا اهومّلعت الو

 ىف تيب هل هللا ىنب تايآرشع نونمؤملا حلفأ دق نم أرق نم نأ 2 كلذ نمو

00 
 ( ةئجلا

 طسبي دبع نم ام : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ١ كلذ نمو

 بوقسعيو قاحسإو ميهاربإ هلإو ىهلإ مهللا ) لوقي مث ةالص لك ٍربد ىف هيفك
 ٌدطْضَُم ىَنإف ىتوعد بيجّتست نأ كّلأسأ َليفارسإو ليئاكيمو ليربج َهلإو

 رّقفلا ىنع ىفندو بنذم ىَنإف كتمحرب ىتلانتو ىلتَبِم ىّنإَف ىنيد ىف ىتّمصْعتو
4 

 ."7 «نْيبئاخ هيدي درب ال نأ هللا ىلع اقح ناك الإ (نيكسم ىنإف
 م عال

 ىلإ - نوسف نيح هللا ناحبسف ): حبصي نيح لاق نم نأ ( كلذ نمو

 ام كردأ ىسمي نيح لاق نمو , كلذ هموس ىف هتاف ام كردأ ( نوجرخت هلوق

 © ( هتليل ىف هتاف

 سا ىعل 0 ِ و ىو ىف .
  َنوْمَت نيح هللا ناحبسف ) تارم ثالث حبنصي نيح لاق ْنَم ' ةياور ىفو

 اهلاق نمو . . رش هّموي هُطِري ملو ٍلَللا نم ُهَلبَق ناك ريح ُهْمَفَي مل ( اهرخآ ىلإ

 . 0 « هلثم ىسْمي نيح

 ---ىسدقملا حتفلاوبأ هجرخأ )١(
 . هيودرم نبا هاور )(

 .ىنسلا نبا هجرخأ (؟)
 .دوادوبأ هاور (5)
 .رجح نبا ظفاحلا هاور (5)
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 طق املسم باصأ ام : لاق ملسو هلآو هيلع هلل ىلص ىبنلا نأ - كلذ نمو

 ؛ كَّضْبَق ىف كتمأ نباو كدبع نباو كدبع ىَنِإ مهللا ) : لاقف نزح الو مه

 كل وه مسا لكب كلأسأ كّؤاضق ىف لدع , كمْكح ىف ضام كديب ىتيصان

 هب ترّئأتسا وأ كقلخ نم ًادحأ سلع وأ كباتك ىف َِتَْنأ وأ « كفن هب تيمس

 الجو ىرصبب رونو ىِلَ عيبر ميظعلا نآرقلا لعجت نأ كدنع بيغلا ملع ىف

 .""” « [جرف هنزح َناكم هّلدْبَأو همه هللا بهذأ الإ ( ىّمغو ىمه باهذو ىنّرح

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلإ ءاج لجر ةصقق ىف ءاجام 0 كلذ نمو

 بحي امك هيف ًاكرابم ًابيط اريثك ًادمح هلل دمحلا :٠ لاق سّلَج املف مّلَسف ملسو

 .؟ تلق فيك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ( هل ىغَبْتيو َدمحُي نأ انبر

 هديب ىسفن ىذلاو : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق . لاق امك هيلع درف

 اهنوبتكي فيك اَوَرَد امف اهي نأ ىلع صيرح مهلك كالمأ ةرشع اهردّبا دقل

 ىَلَعَو ىدبع لاق امك اهوبشكا : لاقف ةزعلا ىذ ىلإ اهوعّفر ىتح اهباوث ة ةرثكل
 "' « اهب هؤازج

 ”ناطيش كاجش اذإ :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ” كلذ نمو

 دحأ ال ْنَم دحأ ايادحأ هنع ىفكي الو دحأ لك نع ىفكي نماي ) :لقف ٌناطلس وأ
 انأ ام ىلع ىّتعأو هيف انأ امم ىَنجت نم الإ ءاجّرلا مّطقنا هل دنس ال ْنَم دنس اي هل

 هلآو هيلع هللا ىلص دمحم اندّيَس قحبو ميركلا كهجو هاجب ىب لَن دق ام هيلع
 . « نيما نيمآ ملسو

  هتمّظعل ءىش لك ٌمّضاوت ىذلا هل دمحلا ) : لاق نم نأ » كلذ نمو

 ؛ هكلُخ ءىش لك عْشَخ ىذلا هلل محلاو ءهتّرعل ءىش لك لذ ىذلا هلل دمحلاو
 )١( مكاحلا هجرخأ .

 تاقث لاجرب دمحأ مامإلا هجرخأ (؟) .
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 اهب هل هللا بّتك هللا دنع ام بلطي ( هرقل ءىش لك ٌمَلْسَتْسا ىذلا هل دمحلاو

 ىلإ هل نورفَتسي كلم فلأ نوعبس هب لككوَو ةجرد فلا اهب هل عقرو ةنسح فلأ

 7 « ةمايقلا موي

 مب موو

 طبهأ امل : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج ام كلذ نمو

 : ءاعذلا اذه هلل همّهلأف « نيتعكر ىلصو ةبعكلا ًءاج ضرألا ىلإ مدأ هلل

 ىنطعأف ىتجاح مّلعتو ىَترْذْعم لبَقاف ىتّينالعو ىتريرس ملعت نإ مهّللا (
 ىبلق رشابي اناميإ كّلأسأ ىنإ مهلا. ىبَْذ ىل رفغاف ىسُفن ىفام مّلعتو ىلؤس

 ( ىل تْمَسَق امب ىضرو ىل تبت امالإ ىنبيصي ال هلأ ملأ ىتح ًاقداص انيقيو
 اذهب دَحأ ىنعدي ملو كبنذ كل ترفَغو كتبوت تبق دقق مدآ اي هيلإ هللا ىحوأف

 هل ترجتاو ناطيشلا هنع ترجو هْمأ نم مهلا هتيفكو هبنذ هل ترفع الإ ءاعدلا

 4 اهدي مل نإو ةمغار ايندلا هيلإ تلبقأو رجات لك ءارو نم

 فوت اذإ : لات ٍمدلسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ' ا م

 حا لع ري نا مهعاأو سلو اشو الث نب نم نم ًاراج ىل

 .60 ( كريغ هلإ الو كّؤانث لجو كراج ّرع ىَعْطَي نأ وأ مهنم

 كلذ ىف ضبقف راهن وأ ليل نم رشحلا ميت تاوخ أرق نم نأ » كلذ نمو

 و ) ةنحلا بجوأ دقف ةليللا وأ مويلا

 تاذ دجسملا لخد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ءاج ام ١ - كلذ نمو



75775١ 

5-4 

 ىلام ٠ ةمامأ ابأ اي : لاقف . ةمام أ وبأ هل لاقي راصنألا نم لجرب وه اد .موي

 نويدو ىَنْتَمِرَل مومه : لاق . ةالص تقو ريغ ىف دجسملا ىف اسلاج كارأ

 كنع ىضَقو َكَّمَه هللا بْمَدَأ هّنلق اذإ امالك كّمّلَعُأ الفأ : لاق . هللا لوسراي
 ىنإ مهللا ) : تيسسمأ اذإو تحبصأ اذإ لق : لاق هللا لوسراي ىلب : تلق كيد

 نجلا نم كب ذوعأو ٍلَسكلاو ٍرْجعلا نم كب ذوعأو نّرحلاو مهلا نم كب دوعأ
 . "72 ( لاجرلا رهقو نّيَدلا ةبَلَ نم كب ذوعأو لْخّبلاو

 هلإ ال ىبر تنأ مهللا ) ىسُْي نيحو حبصي نيح لاق نم نأ - كلذ نمو

 نم كب دوعأ تَْطَنسا ام كدعوو كدهَع ىلع انأو كدببع انأو ىنتقلخ تنأ الإ

 رفغي ال هنإف ىل رفغاف ىبْنذب ءوبأو ىلع كتمسنب كل ءوبأ تْعّنص ام رش

 .23 « جلا لخد هتليل وأ هموي نم تامف ( تنأ الإ بونذدلا

 ىلاعت هللا ىضر سنأل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ كلذ نمو
 وأ حبحش ليخب ىلإ ٌةجاح كل تناك اذإ « ليربج ىَمَّلع ام كمّلعأ الأ هنع
 ريبكلا زيزعلا تنأ كنإ مهللا ) : لقف هَشْحُف فاخت شحاف ميرغ وأ رئاج ناطلس

 ىل ْرَخَس مهلا .. كب الإ ةوق الو هل لوح ال ىذلا ليلذلا فيعّضلا كدبع انأو
 ال هنإف دوادل ديدحلا َتْنيل امك هّبلق ىل نيو ىسومل نوعرف ترس امك انالف

 محرأ اي كهجو ءانث لج . كدي ىف هبلق . هديتفب ىف يان ل الا قط
 2 نيمحأرلا

 هللا دَّجو ةادغ ةالص لك ٍربد دنع تامل َرُسِنَع لاق نم نأ كلذ نمو
 م اهرع شع

 هللا ىبسح ينْيدل هللا ىبسح ) ةرخآلل سمخو ايندلل سمح اَيزْجُم اًيفكم نهدنع

 )١( دوادوبا هجرخا .

 )١( .هريغو دمحأ مامإلا هجرخأ
 . ىمليدلا هجرخأ (؟)



 رس

 ىنداك ْنَل هللا ىبسح ىندّسَح نمل هللا ىبسح ىلع ىلغَب نمل هللا ىبسح ىَتمهأ ال

 نازيملا دنع هللا ىبسح ربقلا ىف ةَلأسَلا دنع هللا ىبسح توملا دنع هللا ىبسح ءوسب

 ."7 2( بين هيلإو تلكوَت هيلع وه الإ هلإ ال هللا ىبسح طارصلا دع هللا ىبسح

 جرخ : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ءاج ام ١ كلذ نمو
 هع | ىو : ء

 لوسراي : انلق . مكن اوذَخ : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع
 هلل دمحلاو هللا ناحبس ) اولوُ رانلا نم مكّتج اوذخ : لاقف ؟رضح ودع نمأ هلل
 ةمايقلا مو َنْيتأِ نهنإف ( هللب الإ ةوق الو لوح الو ربسكأ هللو هلل الإ هلإ الو

 " , « تاحلاصلا تايقابلا هو تابّتجمو تايجْنم تاَمدقتسم
- 

 كنإ ميلع ٌميمس كنإ ٌميظع قالخ كنإ مهلا )لوسق نأ ٠ كلذ نمو

 رفغا ميركلا داَوَجلا ربلا تْنأ كنإ مهللا ميظعلا شررعلا بر كنإ ميحر روفغ

 ىنلخدأو ىنلضت الو ىنعقراو ىنرجأو ىنرْيساو ىنثزراو ىنفاعو ىنمحراو ىل

 ىف ءاجج امكك ةرخآلاو ايندلا ريخ عمي ( نييمحارلا محْرأ اي كتمسحرب ةنجل
 نيل ثيدحلا

 ”نامأ : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ءاج ام كلذ نمو
 ونا ريل

 روفغل ىبر َنِإ اهاسرمو اهارجم هللا مسب » اوءَرقي نأ اوبكر اذإ قرّغلا نم ىتمأل

 ةَماَيقلا موي هتضبق اعيمج ضَرَألاَو هردَق ّقح هللا اوردق امو »>4 ميحُر

 9 م َنوُحَرُْي مع نلت ُهَاَحْبس هنيمّيب تايوْطَم َتاَومّسلاو
 )١( لوصألا رداون ىف ىذمرتلا هجرخأ .

  (3حيحص دنسب ىناربطلا هاور .

 . ىمليدلا هجرخأ (؟)

 . ىنسلا نبا هاور (54)



 رك

 نقوم الجر نأ ول : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ١ آل كلذ نمو

 نوعجرت ال اني ! مكَنأو انبع مكانقلخ اَمّنَأ متبسحفأ » لازل لبج ىلع اهأرق

 هللا عم عدي نمو * ميركل شرعا بر وه لإ هَل ال قحلا كلما هللا ىلاعتف د«

 بر لقو «« نورفاكلا حيلي ال ُهّنِإ هبر دنع هباسح امنإَف هب هل ناهرب ال رخآ اهل

 .©7 © نيمحارلا ريَخ تنأو محراو رفغا
 وأ هللا اوعدا لق » ىَسْمُم وأ حّبصُم ىفآرق نم نأ » كلذ نمو

 كلت ىف الو مويلا كلذ هّبلق ْتْمَي مل 4 ةروسلا رخآ ىلإ  َنَمْحّرلا اوعذا
 .29 « ةليللا

 ذوعأ ٠ : ثيدحلا ىف ءاج امك عّرفلا بهذي ءاعدلا اذه نأ كلذ نمو

 نيطايشلا تارمه نمو هدابع رش نمو هباقعو هَبضَغ نم تاّماَلا هلا تاملكب
- 

 2م
 . 0 نورْضْحَي نأو

 لجر نم ام : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ءاج ام كلذ نمو

 : هدونجو سيلبإ نم هللا همّصَع الإ هراهن لّوأو هليل لوأ ىف ءاعدلا اذهب وعي

 نم هللاب ذوعأ ناك هللا ءاشام ناطلسلا ديدش ناهربلا ميظع نأشلا 1 ب

| 

 نمو « ةّنبجلا هلخذأ مهلا ةنجلا تلاق ثالث نما لأس نم نأ ” - كلذ نمو

 0 رانلا نم هرجأ مهللا ٌراثلا تلاق اثالث رانلا نم هللاب راجتسا

 . ميعنوبا هاور ١(

 .ىمليدلا هاور
) 

١) 
 .ىذمرتلا هجرخا (؟)

( 
0 

 .ركاسع نبا هجرخأ (5

 . هريغو ىذمرتلا هجرخأ (5
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 هللا ىضر ىلعل : لاق ملسو هلآو هيلع هلل ىلص ىبنلا نأ ' - كلذ نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب | ثالث تّبسمأ اذإو اث تَحَبصُأ اذإ ْلُق هنع ىلاعت

 اميري ءاد نيعستو ةعست نم ءافش اهنإف| ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 .©0 مهلا

 « ماركإلاب لالجلا اذ اي تنأ الإ هلإ ال كناحبس ٠ : لوق نأ - كلذ نمو
 .ةباجإلا ةّنومضملا تاوعدلا نم

 هكّلهأف بلك ىلع اعد هنع ىلاعت هللا ىضر ادعس نأ ١ ثيدحلا ىف ءاج امك

 كُنَْحِبَس) : لاقف هيلع توعد فيك : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف
 توعد دقل دعساي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف .بلكلا اذه كلهأ ( خلإ
 َبْيِجّتَسَأل ضرألاو تاومسلا ىف ْنَم ىلع اهب توعد ول تاملكب ةعاسو مويب

 .57 « دعساي رشبأف كل

 ىننغأو كمارح نع كلالحب ىنفكا مهللا ) : لاق نم نأ »+ كلذ نمو

 2 « هع هللا هاذأل اني ريبث لم هيلع ناك ول ( كاوّس مَع كلضَتب

 مهلا دبع لقام ا -- كلذ نمو

 29( لاعتلا ص الإ ( تش نبأ نمو فش : ىّناو تئش فيكو

 ةمالسب ءاعدلاو ةيفاعلا بلطب ةرومأم اهنأ ةيدمحملا ةمألا هذه لئاضف نمو

 اذهبو ء هيهتشيو ناسنإلا هانمتي ام ةياغ اذه نأ كشاالو . ةحصلا مامتو ندبلا

 .ىرفغتسملا هجرخأ )١(

 . ىناربطلا هجرخأ (؟)

 هححصو مكاحلا هجرخأ (؟)

 .ىطئارخلا هجرخأ (4 )5
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 سفنلا ىلإ بوبحملا رمألاو . فورعم ىلإ فولأملا بلقناو ةداع ةدابعلا تراص

 ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ بولطملا بوبحملا رمألا وه ةعيبط بولطملاو ةداع ىهتشملا
 . ةيدمحملا ةمألا هذهب ةيانعلا ةياغ اذه ىفو . ًةعيرش بولطملاو

 ىبنلا ىلإ ءاج ًالجر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع ثيدسحلا ىف ءاج

 كبر لس": لاق ؟لضفأ ءاعدلا ىأ هللا لوسراي:لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىأ هللا لوسراي : لاقف ىناثلا مويلا ىف هاتأ مث . ةرخآلاو ايندلا ىف ةاَفاَّماو ةيفاعلا

 لثم هل لاقف ثلاثلا مويلا ىف ىف هانأ م ٠ كلذ لشم هل لاقف ؟ لضفأ ءاعدلا

 .'" « تْحَلْفَأ دَقف ةرخآلا ىف اهتيطْعَأو ايندلا ىف ةيفاعلا تيطغأ اذإف :لاق كلذ

 « ضرملا دضو ةحصلا ىهو ايالبلاو ماقسألا نم ملست نأ ( ةيفاعلا ) ىنعمو

 مهينغيو مهنع كينغي ىأ : كنم مهيفاعيو سانلا نم هللا كيفاعي نأ ( ةافاعملاو )

 نأ وهو وفعلا نم ةلعافم ىه ليقو « مهنع كاذأو كنع مهاذأ فرصيو كنع

 نم لوعف ىهو ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا وفعلاو . هنع مهوفعيو سانلا نع وفعي

 ها هيلع باقعلا كرتو بنذلا نع زواجتلا وهو وفعلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق :لاقف ىكب مث ربنملا ىلع ركب وبأ ماق دقو

 ًادحأ نإف ةيفاعلاو وفعلا هللا اولس 0(: : لاقف ىكب مث ربنملا ىلع لوأ ماع ملسو هلآو

 .'"' « ةيفاعلا نم ًاريخ نيقيلا دعب طْعي مل

 فيك لا لوسي: اقش ملسو هلو هيلع ل ىلص ىبلا ىلإ لج ءاجو

 . ىنئزراو ىقاعو ىنْمَحْراو ىل رفشا مهلا لق" : لاق ؟ ىبر لأسأ نيح لوقأ

 "' « كترخآو كايند كل عّمْجَت ءالؤه َنإف . ماهبإلا ىلإ هعبصأ عمجيو

 .ىذمرتلا هاور )١(
 ٠ .يئاسنلاو ىذمرتلا هاور )١(

 . ملسم هاور (؟)
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 مع اي سابع اي : الئاق سابعلا همع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىصوأو
 0 ةيفاعلاب ءاعدلا نم ٌرْثْكَأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىلص ىبنلا لاق هناحبس هيلإ ءاعدلا بحأ نم وه ةيفاعلا لاؤس نأ ربخأو

 "7 ةيفاعلا نم هيلإ بَحأ ائيش هللا لئس ادم ملسو هلآو هيلع هلل

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرمأ اهرارمتساو ةيفاعلا ىلع ةظفاحملا ليبس ىفو

 هركشو هدمحب هنأ ربخأو ةيفاعلا ةمعن ىلع هركشيو هللا دمحي نأ ىلتبم ىأر نم

 ىذلا هلل دمحلا : لاقف ءالب بحاص ىأر نم ١ : لاقف ءالبلا كلذ نم ظفحب

 كلذ هْبصُي مل ًاليضفن َّقلْخ م ريثك ىلع ىتلضَفو هب كالتبا ام ىنافاع

 © البلا

 .ىراخبلا طرش ىلع حيحص لاقو مكاحلاو ايندلا ىبأ نبا هاور )١(

 .دانسإلا حيحص لاقو مكاحلاو ايندلا ىبأ نباو ىذمرتلا هاور (؟)

 . ىناربطلاو رازبلاو هجام نباو ىذمرتلا هاور (؟)
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 ىبنلا ىلع ةالصلا دئاوف

 مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع

 باوثلا نم هلعجام فرشلاو لضفلا نم ةيدمحملا ةمألا هذه هب هللا مركأ امو

 ىلص هللا دبع نب دمحم رشبلا ديس ىلع ملسيو ىلصي نمل ميظعلا رجألاو ريبكلا

 . ملسو هلآو هيلع هلل

 نم ركذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو
 . اهانعمو اهظفل ىلع دبعلا باثي ىتلا راكذألا

 ظفل ددري نم بائي امك اهظافلأ ديدرت درجم ىلع باشي اهب لغتشملاف
 نيب ةنراقملاب باوثلا رادقم يف انمالك سيلو حيبستلاو ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلا

 ىفطصملا ىلع مالسلاو ةالصلاب لغتشملا نأ لوقن نأ وه اندوصقم اغإو اذهو اذه

 ليلهتلا ظافلأ ددري نم باثي امك مالسلاو ةالصلا ظافلأ راركت درجم ىلع باثم

 مزلي فلسلا ضعب ناك كلذلو هانعمو هظفلب دبعتم ركذ وهف ديمحتلاو حيبستلاو
 ديقتيو هب مزتلي هيلع مالسلاو ةالصلا نم هب يتأي ددحم صوصخم ددعب هسفن

 ىلص يبنلا نع دراو عورشم هنأ دقتعي ال هنأ ماد ام كلذ يف ءيش ال هنأ مولعمو

 يف ةيضقلا نأل هريغ نم وأ هسفن نم كلذ هنأ ملعي لب ملسو هلآو هيلع هلل

 مل هنأ لاح لاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ءيش ةبسن يف يه امنإ ةقيقحلا

 يبنلا اهاضري ال ةئيبخ ةئيس ةعدب هنأ دقتعنو هبراحنو لب هاضرن ال اذهف هنع دري

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هيف دقتعم ريغ هنع ةوبنلا ماقم أربم هيلإو هنم هنأب املاع ائيش هسفن مزلي نم امأ
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 . ةتبلأ كلذ ىف ءىش الف هنيعل ةيعورشم وأ ةينس

 ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نع ءاج دقف اذه لعفي فلسلا ضعب ناك دقو

 ةعمسلا موي ىَلصَت نأ ةعمجلا موي ناك اذإ عدت ال بهو نب دياي ) : لاق هنأ هنع

 دمحم ىلع لص مهلا ” : لوقت ةرم فلأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع
 . ىمألا ىبنلا

 لضفأ هيلع دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلا دئاوف نم ةلمج انه ركذنو

 رجح نبا ظفاحلاو ميقلا نبا ةمالعلا ا صوصخو ءاملعلا هركذ امث مالسلاو ةالصلا

 . صيخلتلاو بيذهتلا عم ىمتيهلا

 . ىلاعتو هناحبس هللا رما لاثتما : ىلوألا ةدئاطلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا ىف ىلاعتو هناحبس هتقفاوم : ةيناثلا

 هيلع ىلاعت هللا ةالصو لاؤسو ءاعد هيلع انتالصف ناتالصلا تفلتخا نإو « ملسو

 فيرشتو ءانث

 . اهيف هتكئالم ةقفاوم : ةثلاثلا

 . ةرم ىلصملا ىلع هللا نم تاولص رشع لوصح : ةعبارلا

 . تاجرد رشع هل عفري هنأ : ةسماخلا

 . تانسح رشع هل بتكي هنأ : ةسداسلا

 . تائيس رشع هنع ىحمي هنأ : ةعباسلا

 بر دنع ىلإ ءاعدلا دعاصت ىهف اهمدق اذإ هئاعد ةباجإ ىجري هنأ : ةنماثلا

 . اهلبق ضرألاو ءامسلا نيب افوقوم ناكو نيملاعلا

 لاؤسب اهنرق اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتعافشل ببس اهنأ : ةعساتلا
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 . اهدرفأ وأ هل ةليسولا

 . بونذلا نارفغل ببس اهنأ : ةرشاعلا

 .همهأ ام دبعلا هللا ةيافكل ببس اهنأ : ةرشع ةيداحلا

 موي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنم دبعلا برقل ببس اهنأ : ةرشع ةيناثلا

 . ةمايقلا

 .ةرسعلا ىذل ةقدصلا ماقم موقت اهنأ : ةرشع ةثلاثلا

 . جئاوحلا ءاضقل ببس اهنأ : ةرشع ةعبارلا

 هيلع هتكئالم ةالصو ىلصملا ىلع هللا ةالصل ببس اهنأ : ةرشع ةسماخلا

 . هل ةراهطو ىلصملل ةاكز اهنأ : ةرشع ةسداسلا

 ظفاحلا هركذ هتوم لبق ةنجلاب دبعلا ريشبتل ببس اهنأ : ةرشع ةعباسلا

 .اثيدح هيف ركذو هباتك ىف ىسوم وبأ

 ىسوم وبأ هركذ ةمايقلا موي لاوهأ نم ةاجنلل ببس اهنأ : ةرشع ةنماثلا

 . اثيدح هيف ركذو

 ةالصلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا درل ببس اهنأ : ةرشع ةاعساتلا
 . هيلع مّلسملاو ىلصملا ىلع مالسلاو

 . هيسن ام دبعلا ركذل ببس اهنأ : نورشعلا

 ىلع ةرسح دوعي ال نأو سلجملا بيطل ببس اهنأ : نورشعلاو ةيداحلا
 . ةمايقلا موي هلهأ
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 . رقفلا ىفنل ببس اهنأ : نورشعلاو ةيناثلا

 دنع هيلع ىلص اذإ لخبلا مسا دبعلا نع ىفنت اهنأ : نورشعلاو ةثلاثلا

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هركذ

 هركذ دنع اهكرت اذإ فنألا مغرب هيلع ءاعدلا نم هتاجن : نورشعلاو ةعبارلا

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 اهكراتب ئطختو ةنجلا قيرط ىلع اهبحاص ىمرت اهنأ :نورشعلاو ةسماخلا
 ٠ . اهقيرط نع

 هللا هيف ركذي ال ىذلا سلجملا نتن نم ىجنت اهنأ : نورشعلاو ةسداسلا

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ىلصيو هيف هيلع ىنثيو دمحيو هلوسرو

 هللا دمحب ئدتبا ىذلا مالكلا مامتل ببس اهنأ : نورشعلاو ةعباسلا

 ثيدح هيفو طارصلا ىلع دبعلا رون روفول ببس اهنأ : نورشعلاو ةنماثلا
 . هريغو ىسوم وبأ هركذ

 . ءافحلا نع دبعلا اهب جرخي هنأ : نورشعلاو ةعساتلا

 هيلع ىلصملل نسحلا ءانثلا ىلاعتو هناحبس هللا ءاقبإل ببس اهنأ : نوثالثلا

 همركيو هلوسر ىلع ىنثي نأ هللا نم بلاط ىلصملا نأل ضرألاو ءامسلا لهأ نيب

 . كلذ نم عون ىلصملل لصحي نأ دب الف لمعلا سنج نم ءازجلاو هفرشيو

 هرمعو هلمعو ىلصملا تاذ ىف ةكربلل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةيداحلا

 ءاعدلا اذهو هلآ ىلعو هيلع كرابي نأ هبر عاد ىلصملا نأل هحاصم بابسأو
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 . هسنج نم ءازجلاو باجتسم
 ىنعم امإ ةمحرلا نأل هل هللا ةمحر لينل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةيناثلا

 هبالف حيحصلا لوقلا ىلع اهتابجوسو اهمزاول امإو ةفئاط هلاق امك ة ةالصلا

 . هلانت ةمحر نم هيلع ىلصملل

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلل هتبحم ماودل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةثلاثلا
 نأل اهب الإ متي ال ىتلا ناميإلا دوقع نم دقع كلذو . اهفعاضتو اهتدايزو ملسو
 هنساحم راضحتساو هبلق ىف هراضحتساو بوبحملا ركذ نم رثكأ املك دبعلا

 هبلق عيمج ىلع ىلوتساو هيلإ هقوش ديازتو هل هبح فعاضت هبحل ةبلاجلا هيناعمو

 الو . هبلق نم هبح صقن هبلقب هنساحم راضحإو هراضحإو هركذ نع ضرعأ اذإو
 راضحإو هركذ نم هبلقل رقأ الو هبوبحم ةيؤر نم بحملا دبعلا نيسعل رقأ ءىش
 هتساحسم ركذو هيلع ءانثلاو هحدمب هناسل ىرج هبلق ىف اذه ىوق اذإف هنساحم

 دهاش سحلاو هبلق ىف هناصقنو بحلا ةدايز بسحب هناصقنو كلذ ةدايز نوكتو

 : كلذب ءارعشلا لاق ىتح كلذب

 تيسن نم ركذأف ىسنأ لهو 2ىبح تركذ لوقي نم تبجع
 دعب نوكي ركذلا نأل ىبوبحم تركذ : لوقي نمث بحملا اذه بجعتف

 . هبوبحم ىسن امل اذه بح لمك ولو نايسنلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا نأ : نوثالثلاو ةعبارلا ةدئافلا

 ببس ىه كلذكف هل هيلع ىلصملا ةدايزل ًاببس تناك اذإ اهنإف دبعلل هتبحمل ببس
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع ىلصملل وه هتبحمل

 رثكأ املك هنإف . هبلق ةايحو دبعلا ةيادهل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةسماخلا
 ءىشل ةضراعم هبلق ىف ىقبي ال ىتح هبلق ىلع هتبحم تلوتسا هركذو هيلع ةالصلا
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 ىف اروطسم ابوتكم هب ءاجام ريصي لب هب ءاج امث ءىش ىف كش ال « هرماوأ نم

 هنم مولعلا عاونأو حالفلاو ىدهلا سبتقيو هلاوحأ بقاعت ىلع هؤرقي لازي ال هبلق
 هلاو هيلع هللا ىلص هيلع هتالص تدادزا هتفرعم ةوقو هرصب كلذ ىف دادزا املكو

 . ملسو

 هيلع هللا ىلص هيلع ىلصملا مسا ضرعل ببس اهنأ : نوثالثلاو ةسداسلا

 نإ » ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق نم ءاج امك هدنع هركذو ملسو هلآو

 نع ىنوغلبي ةكئالم ىرَبقب لكو هللا نإ ١ : هلوقو ( ىَلَع ةضورْعَم مكتالص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىدي نيب همسا ركذي نأ البن دبعلاب ىفكو ؛ ٌمالّنسلا ىتمأ

 : ىنعملا اذه ىف ليق دقو ملسو هلآو

 امدقتي نأو ومسي نأب قيقح ةرطخ كلابب هنم ترطخ نمو

 هيلع زاوجلاو طارصلا ىلع مدقلا تبثتل ببس اهنأ: نوثالثلاو ةعباسلا

 ىبنلا ايؤر ىف بيسمملا نب ديعس هنع هاور ىذلا ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدحل
 وبحيو طارصلا ىلع فَحْرَي ىتمأ نم الجر ترو ' ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 .""' « هتذقنأو هيمدق ىلع هّتماقأف ىلع هتالّص هئءاجف انايحأ ٌقّلعَتيو ًانايحأ

 لقأل ءادآ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا نأ :نوثالثلاو ةنماثلا

 ىذلا نأ عم ءانيلع اهب هللا معنأ ىتلا هتمعن ىلع هل ركشو هقح نم ليلقلا

 همركل هناحبس هللا نكلو ةدارإ الو ةردق الو املع ىصحي ال كلذ نم هقحتسي

 . هقح ءادأو هركش نم ريسيلاب هدابع نم ىضر

 ىلع هماعنإ ةفرعمو « هركشو هللا ركذل ةنمضتم اهنأ : نوثالثلاو ةعساتلا

 ثيدح اذه : لاقو بيهرتلاو بيغرتلا ىف هباتك هيلع ىنبو ىنيدملا ىسوموبأ هاور )١(
 . ادج نسح



 3 ورم

 هيلع هتالص تنمضت دق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع ىلصملاف هلاسرإب هديبع

 انبر انفرع امك هلهأ وه ام هيلع هتالصب هيزجي نأ هلاؤسو هلوسر ركذو هللا ركذ

 هيلإ لوصولا دييهي ابل ام: انفرعو هتاضريمم قيرط ىلإ انادهو هتافصو هءامسأو

 هلوسر لاسرإو رارقإلل ةنمضتم ىه لي نابميإلا لكل ةنمضتم ىهف.:هيلع مودقلاو

 ..ناميإلا لوصأ ع ذه نأ بير الو هتبحم لامكو اهلك هرايخأو هقيدصتو

 هل هقيدنصتو كلذ دبعلا ملعل ةنمسضتم .مليسو هلآو هيلع هللا ىلص .هييلع ةالصلاو

 علا كسلا 1 5 2



755 

 هللا ىف ضغبلاو هللا ىف بحلا لضف
 نمل ريثكلاريخلاو ريبكلا لضفلا نم ءاجام اهايازمو ةمألا هذه بقانم نمو

 هناميإ داز كلذب ققحت اذإف . كلذ ىوس ىوه الو ضرغ ال هلل ملسملا هاخأ بحي

 هبلق ىف ةضايفلا هراونأب رعشيو ناميإلا قئاقح هنيعب دهاشي هنأك ىتح هنيقي ىوقو
 هللا ىلص هلوق ىنعمو . ىنعملا كلذب قّقحت نم الإ هدجي ال اصاخ اكاردإ كرديو

 هللا ناك ْنَم :ناميإلا َةوالَح نهب دَجَو هبف نك نم ثالث * ملسو هلآو هيلع

 نأ هرككي نمو . هآلإ هَبحي ال ًادْبع بَحأ نمو ءامهاوس امم هيلإ بَحأ هلوسرو
 3 0-0 يور

 .رانلا ىف فق نأ هَرْكي امك هْنم هلل هَدَقْنأ نأ دعب رفكلا ىف َدوعَي

 ىلع هنأش لج ىلوملا هيلع ىداني هنأ ةرخآلا ىف اهبحاص اهب لاني ةبحملاو
 ."97 « ىّلظ الإ لظل موي ىَلآلَجب َنوباَحملا َنيآ : لوقيف داهشألا سوؤر

 لظ ال موي هللا شرع لظ تحت ةرخآلا ىف اهبحاص اهب نوكي هللا ىف ةبحملاو
 . ثيدحلا ىف ءاج امك . هلظ الإ

 ىف بَ نال مهنمو لاق هّلظ الإ لظ ال موي هلظ ىف هللا مهلظب ةعْبس
 . ثيدحلا « هْيَلع اقرقتو هيلع اعمتجا هللا

 هبوبحم ةلزنم ىلع ديزت ةنجلا ىف ةيلاع ةلزنم لاني صلخملا قداصلا بحملاو

 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج دقف . روعشلا سفن هلدابي مل اذإ

 ىذلا ناكف ةنجلا ًاعْيِمَج الَخَدف هلل كبحأ ىَنإ :لاقف هلل الجر بَحأ نم": لاق

 00 ( هلل بحأ < ىذلاب قحأو رخآلا نم عقرأ بحأ

 )١( نسح دانسأب رازبلا هاور .
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 ء هل صاخ لوسر ناسل ىلع هل هللا ةبحمب رشبي نأ قحتسي قداصلا بحملاو
 ةيرق ىف هَل اخأ َراز الجر نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج دقف

 :لاق ؟ديِرُت َنْيأ :لاق هيلع ىتأ املف ؛ ًاكلم هتجردم ىلع هللا دصرأف , ىرخأ

 ال ا: لاق ؟ اهب ةمعن نم هيلع كل له : لق ةيرقلا هذه هيف ىل آخأ دير
 م 6 و

 هتييحأ امك كبحأ ُدَق 00
 كو ل

 هلل نإ كيلإ هللا لوسر ىَنإف : لاق ها ىف ةجحأ يأ ري
 ّ اننا

 رون نم ربانم ىلع شرعلا نيمي نع ةمايقلا موي هللا ءاسلج مه نوباحتملاو

 .ءادهشلاو ءايبنألا مهطبغي نكلوءادهش الو ءايبنأب اوسيل

 اوُلقعاو اوعَمسا سانلا اهيأ ايا: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ءادهشلاو نويل مهُّطبْعَي ءادهش الو َءايِبنأب اوُسيل ادابسع لجو ّرع هللنأ

 ساّثلا ةّيصاق نم بارغعألا نم ُلَجَر ىثنجف هللا نم مهبرقو مهلزانم ىلع

 نم سان هللا لوسراي : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ هديب ىولأو

 ٍمِهسِلاجَّم ىلع ءادهشلاو ءايبنألا مهّطِبْعَي ءادهش الو ءايبنأب اوسسيل ساثلا

 رسف ءانل مهلككَش انل مهقص ىنعي  انل ْمهّلَج انل مَنْ هللا نم مهبرقو

 مه: : هللا لوسر لاقف ىبارعألا لاؤسب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هجو

 اوباَحَت ةيراقتم ٌماحرأ مهنيب لص مل لئابقلا عزاونو سانلا ءانثأ نم سان
 همس ىع يبا 4 ع

 اهيلع مهسلجيف رون نسم ربانم ةمايقلا موي مهل هللا عضي 2 ,  اوفاصتو هللا ىف

 مهو . نوعي الو ةمايقلا ( موي سانلا َعَرفَي ارو مهبايثو ًارون مههوجو
 ىف مهل هللا ىف نوباحتملاو .' ” « نوتّرحي مه الو مهيلع ةفوخال لل ءايلوأ

 )١( ملسم هاور .
 ) )1دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلاو . نسح دانسإب ىلعيوبأو دمحأ هاور . '
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 امك ء ءىضت ةحتفم باوبأ اهل توقاي نم دمع ىلع دجربز نم فرغ ةنجلا

 0 ىردلا بكوكلا ءىضي
 ( 1 2 هه مخ ماي 7

 « اهرهاوظ نم اهنطاوبو اهنطاوب نم اهرهاوظ ىري فرغ مهلو »

 هلل ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ نمل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دهش دقو 0(

 76 ناميإلا لمكتسا دق هنأب هلل عنمو

 هقحلتف فيعضلا ديب ذخأتو ء رسكلا ربجت اهنأ ةق ةقداصلا ةبحملا فرش نمو

 لاح نم بلقنيل هب لهأتي ابوث سبليف . لوألا فصلا ىلإ رخأتملا مدقتو «ءايوقألاب

 هذه كيلإو لاجرلا لضافأ نم لامكلا لهأب ههبشت ةكربب لاح نسحأ ىلإ

 : ىنعملا اذه ديؤت ىتلا ثيداحألا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نأ هنع يلاعت هللا يضر سنأ نع

 هللا بحأ ينأ الإ ءيشال لاق ؟ اهل تددعأ امو : لاق ؟ ةعاسلا ىتم ملسو

 ٍلوقب انحرف ءيشب انَحِرَف امف : سنأ لاق « تّببَحأ نم عم تنأ : لاق . هلوسرو

 بحأ اناف : سنأ لاق «تْبَبْحأ نم عم تننأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا
 هع مل

 يحب ْمُهَعَم نوكأ نأ وجرأو رَمعو رْكَب ابأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

2 2 
 ' مهايإ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا يتأ ةيدابلا لهأ نم الجر نأ : ةياور يفو

 : لاق ؟ اهل تددعأ امو « كليو : لاق ؟ ةمئاق ةعاسلا يت « هلل لوسراي : لاقف

 نحنو : :لاق َتْبَبْحَأ ْنَم عم َكّنِإ : لاق .هلوسرو هللا بحأ ىتأ الإ اهل تذّدعأ ام

 .اعوفرم ةريره ىبا نع رازبلا هاور )١(
 .اعوفرم ةديرب نع طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(

 .دوادوبأ هاور (؟)

 .ملسمو ىراخبلا هاور )١(
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 ( 'ًأديدش احر ا حرف ممن : لاق ؟ كلذك

 لجل يصير هلا لوسرام : لير مدنا .يشاوحيف موه

 معو هدد دو

 بح م عملا ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج ٠ : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 قَحلَي ملو ًاموق ْبَحأ لجر يف ىرت فيك هللا لوسراي : لاقف ملسو هلآو هيلع

 ."” « بح ْنَّم ْعَم ءرملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ مهب
 مه

 الو موقلا ْبحُي لجل هللا لوسراي ٠ : لاق هنأ هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 ينإف لاق . . تبسحأ ْنَم عم رَذابأ ايتن : لاق ملمس لمطب نأ عيطتسم

 اًهداعأف ٌرَّذ وبأ اًهداعأف : لاق . تببحأ نم عم كف : لاق ! هلوسرو هلل بح

 ل لسو هلآو يلع ذل ىلص هلال

2 

 )١( ىراخبلل .

 ملسمو ىراخبلا هاور (؟) .
 ) )5دوادوبأ هاور .



 5 فرك

 بونذلل ةرمكملا لاصخلا

 باوبأ نم اهل حتف يلاعتو هناحبس هللا نأ ةيدمحملا ةمألا هذه فرش نمو

 ةنامض هيف لامعألا كلت ضعبو « بيعلا اهل رتسيو بنذلا اهل رفغي ام ربلاو ريخلا

 . ةرخأتملاو ةمدقتملا بونذلل ةرفغملا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ءءوضولا غابسإ لامعألا كلت نمفا

 20( حتامو هبَْذ نم ْمدَقَت ام هل هللا َرَفَع الإ دبع ءوضولا عبسي ال (

 لاق نم :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ١ 0 : نذؤملا ةباجإ كلذ نمو

 . هللالإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق .. هلا الإ هلإ ال نأ دَهْشأ لوقي َنذولا عّمْسَي نيح

 ..الوسرو ابن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحمبو انيد مالسإلابو آب هللب تْيضر

 حيحص يلع ينيارفسالا ةناوع يبأ جرخستسم يفو.""" َِْذ نم َمدَقت ام هل رف
 لاقف « رحت امو ِِبْنُذ نم مدقت ام هَل رفَغ ١ صاقو يأ نب دعس ةياور نم ملسم

 نم هتعمس اذكه : لاقف ؟رَخآت امو ِهْنَذ نم مدقت ام « دعس اي: :ابحعتم لجر

 .ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هرخآو هلوأ هبنذ هل رفغي اهلعف نم نأ اهيفو « حيباستلا ةالص كلذ نمو
 . هتينالعو هرس « هريبكو هريغص . هدمعو هؤطخ « هثيدحو هميدق

 نيمأتلا كلذ نمو باتكلا اذه نم قباس عضوم يف ةالصلا هذه انركذ دقو
 سا ملا ناس ِ

 نإف اونمأف مامإلا نمأ اذإ » :ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاق دقف  ةالصلا يف

 امو اهيف سيل نكل حيحصلا ىف ثيدحلا لصأو «هدنسم ىف رازبلاو ىئاسنلا هجرخأ 0
 .رخآت

 .حيحصلا ىف اذكه (؟)
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 "76 هيْنَذ نم مدت ام هَل رفغ ةكئالم ا نيمأت هئيمأت قّقاو ْنَمَف َنمْو ةكئالملا

 . «رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ١ بهو نبا فنصم يفو

 نم مدقت ام هل رُغ اهالص نم نأ ؛ يور دقف  يحضلا ةالص كلذ نمو
 . « صاصتقلا الإ رخأت امو هبنذ

 . دج فيعض هدانسإ نإ : رجح نبا لاق

 . ةعمجلا دعب ةءارقلا كلذ نمو

 نم مامإلا ٌمَلَساذإ”: لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور دقف

 ذوعأ ْلقو دَحأ هللا وه لقو بادتكلا ةحتئاف أرقي هلجر يني نأ لْبَق ةعمجلا ةالص

 ؛رخأت امو هينذ نم دقت ام هل رع اعبس عبس سانلا برب ذوعأ لقو قلقا برب

 00 « رخآلا مويلاو هللاب مآ ْنَم دَدَعَب رجألا نم يطْعأو

 يلاعت هللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ نع ةبيش يبأ نبا فنصم يفو

 : امهنع

 ذوعأ لقو «دحأ هللا وه لقو « باتكلا ةحتاف ةعمجلا ةالص َدعب أرق نم »

 . « ىرخألا ةعمجلا نيبو نيب ام طفح « سانلا برب ُدوعأ لقو « قّلقلا برب

 هسلجم نم يفك وأ ظفح لاقو ةحتافلا ركذ ريغ نم هلثم ديبع وبأ ركذو
 اا . هلثم يلإ كلذ

 . ناضمر يف مايقلا لضف كلذ نمو

 نم مدقت ام هل رفع ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر يف ماق نم نأ ١ ءاج دقف

 .فعض هيفو ىريشقلا دعسألاوبا هاور اذكه : رجح نبا ظفاحلا لاق (1)
 .ننسلا باحصأو كلامو ىراخبلا دنع وهو ملسم هجرخأ (1)
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 ,200( هبنذ

 (0)5 عي 0 ا . ٠
 . « رخأت امو هبنذ نم مدقت ام » ةياور يفو

 . ردقلا ةليل مايقلا لضف - كلذ نمو

 ور يفو « هبنذ نم مدقتام هل رفغ اهماق نم ةبا ( هبنذ دقتام هل اق نأ ( | ىف ءاج دقف
 ©( رخأت امو هبنذ نم مدقتام ١

 . ةفرع مايص لضف كلذ نمو

 مايص نأ » : :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ملسم حيحص يف ءاج دقف
 وع رق لس ل

 . ةّلبقتسملاو ةيضاملا ةّسسلا بونذ ركب ةّقرع موي

 :لاق امهنع هللا ىضر رمع نبا نع شاقنلا ديعس يبأ ظفاحلا ةياور يفو
 نم مدقتام هل رفغ ةفرع موي ماص نم » :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ةرفكملا لاصنخلا  هباتك ىف ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هلقن « رخأت امو هبنذ

 0 . « بونذلل

 مأ نع ثيدحلا يف ءاج دقف . ىصقألا دجسملا نم لالهإلا كلذ نمو
 لهأ نم : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع يلاعت هللا يضر ةملس
 هبنذ نم مدقت ام هل َرفَع مارحلا دجَسملا ىلإ ىصفألا د دجْسملا نم ةَرمسع وأ ةجحب
 لاقو ناميإلا بعش يف يقهببلا هاورو . ها دبع كش ا هل اتبجو وأ رأت امو

 .« ةنجلا هل تّبِجوو َرَخآت امو ِهبَْذ نم مّلقتام هل ٌرفغ ١ : هيف

 .حيحصلا باحصأ هاور اذكه )١(
 . ىئاسنلاو دمحأ مامإلا هاور )١(

 . ريبكلا ىف ىناربطلاو دمحأ مامإلا هاور (؟)
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 . صلاخلا جحلا لضف يف ءاج ام كلذ نمو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا يف ءاج

 لبق تام نإف يلاعت هللا زّرح يف ناك هتيب نم جاحلا جرخ اذإ 0 : ملسو هلآو هيلع

 مدقت ام هل رف هت يضقي يتح يب انو هلا ىلع هرمجأ عقو هن يضفي اذ
 يف هاوس اميف فلأ فلأ لِدْي هجولا كلذ يف ٍمَهْرد قافنإو َرْحأَت امو بْنَ نم

 . « هللا ليبس

 د ا ودور و
 ام هَل رفع هدَّيو هناسل نم نوملسملا ملّسو هك ىضَق نم 9 ةياور يفو

 . ( رحت امو هبْند نم مدقت

 . ميهاربإ ماقم فلخ ةالصلا كلذ نمو

 ميهاربإ ماقم فْلَخ ىّلص ْنَم نأ ٠ :افشلا يف ضايع يضاقلا ركذ دقف

 3 نيثمآلا نم ةمايقلا موي رشحو َرَحأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفع نيتعكر

 امهتوبث يفو نآرقلا هدلو لجرلا ميلعتو رشحلا ةروس ةءارق كلذ نمو

 . ريبكتلاو ليلهتلاو حيبستلا لضف كلذ نمو

 امو هبنذ نم مدقتت ام هل رفع ٌةئام ربكو ةئام َدمحو ةئام حبس نم نأب

 دير (رخأت

 هم 5 ل ع ف ع .
 امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةوطخ نيعبرأ ًافوفكم داق نم نأ » كلذ نمو

 اوركذي ملو (بونذلل ةرفكملا لاصخلا ) هباتك ىف ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا اهاوزو )0(

 دمحأ هاور دقو ( تلق ) هدئاوف ىف نابح نبا هآور : رجح نبا مالسإلا خيش لاق ( ١)
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(١ 
 (رحات .

 . ملسملا ةجاح يف يعسلا لضف كلذ نمو

 و يف ىعس نم يف 1 هل تيضف ةجاح ا هيخأل نأ ) : ثيدحلا ءاج دقو

 ةءاربو رانلا نم ٌةءارَب ناتءارب هل بتكو رأت امو هبنذ نم ٌمدقت ام هل َرفْغ ضقت مل

 . رابتعالل حلصي هدهاوشب ثيدحلاو « قافنلا نم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةحفاصملا لضف يف ءاج ام كلذ نمو

 نْيَملْسُم نم ام“ ةياور يفو 7 هلل يف ِنيباَحَتُم ٍنْيدبع نم ام 3: لاق ثيح

 اقرت ملال ملسو هلآو هيلع هلل ىلص 'يبنلا ىلع نايلي ٍناَحفاصَيق نايتس

 2": ات امو اهنم دقت ام امهبونذ امي ىتح
 . لكألا بقع دمحلا لضف يف ءاج ام كلذ نمو

 ” : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدحلا يف ءاج دقف

 لوح ٍريغ نم هيِقْررو ماعطلا اذه ينَمَعطأ يذلا هلل دمحلا : لاق مث ًاماعط لكأ نم

 ."””«رَحآت امو هبنذ نم مدقت ام هل رف ةوق الو ينم

 . مالسإلا يف ريمعتلا لضف كلذ نمو

 ءرملا عّلِب اذإ :  لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يور دقف

 نيعم نباو دمحأ مامإلا لاقو « بيرغ وهو : هدنم نبأ لاق رجح نبا ظفاحلا لاق )1(
 . تاقث هتاور دواد وباو

 نع هظافلأ ضعب فالتخاب ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ مامإلا اضيأ هاورو نابح نبا هجرخا (1)
 هلاق دحأ هفعضي ملو نابح نبا هقثو نالجع نب نوميم ريغ حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو سنأ

 . ىمثيهلا

 ىف رجح نبا .ظفاحلا لاق بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو هجام نباو دوادوبأ هاور هن
 . نسح هدانسإ : بونذلل ةرفكملا لاصخلا هباتك
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 رظوس بلا اس اس ل

 صرَبلاو ماذسجلاو نونجلا ؛ءالبلا نم عاونأةثالثُهّن هلا فرص نس نيعبرأ ملسملا

 وعم يي د ٠ هه

 هيلإ ةباَنإلا هللا قرر ةنس نيتسم لب اذإف هبونذ هن هللا فخ نس َنْيسْمَح علب اذإف

 نينامث ّْلب اذإفا ) ءامسلا لهأ :١ : ةياور يفو ) ةكئالملا هتّبحأ ةنس نيعبس غلب اذإف
 . ف هم

 نم مدقنام هل هلا مَع ةنس نيعست لَ اذإف هناَنيس تيحمو هئانسح ت تتبثأ ةنس

 هقرطب ثيدحلاو ( هتيب لهأل عف عفشو هضرأ يف هللاًريسأ يمس َرَخآَت امو هبنذ

 . رابتعالل حلصي
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 ةبوتلا باوبأ حتمب ةمألا هذهل هللا ةمحر ةعس

 هتمحر باوبأ ةعس نم اهل ىلاعت هللا هلعجام اهلضفو ةمألا هذه فرش نمو

 . اهيلإ ةردابملا ىلع ثحلاواهيف بيغرتلاو ةبوتلا باوبأ حتفب هلضفت ميظعو

 بوتيل ليللاب هدي طسْبي لجو زع هلل نإ ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق

 نم سمشلا مّلطت ىتح ليلا ءىسم بويل راهنلاب هدي طسْبيو « راهنلا ءىيسُم
 060 ( اهبرغم

 نم سمسشلا علطت نأ لبق بات نم ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 ” « هيلع هللا بات اهبرغم

 ةريسَم بَل بِرْعَملا ٍلَبق من٠: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 قلخ موي ةبوّشلل لجو زع هللا هحّتَق نس نوعبس وأ ًاماع نوعبرأ هضرع

 . "76 هنم سمشلا علطت ىتح هقلْعي الف ضرألاو تاوامسلا

 لاب نظلا نسحو ءاسجرلا باب علسو هلآو هيلع هللا ىلص انل حتف دقو

 هللا باعلل متين مث ًءامّسلا َعْلْبَت ىتح مئاطخأ ول » : هلوقب ىلاعتو هناحبس
 .7 «موكيلع

 نيئاّطخلا ريخو ءاَّطخ مدآ نبا لك ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو

 .ىئاسنلاو ملسم هاور )١(
 ملسم هاور (؟)
 .حيحص نسح ثيدح ىذمرتلا لاقو هل ظفللاو ىقهيبلاو ىذمرتلا هاور (؟)

 . هجام نبا هاور / (
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 2ن وباوتلا

 ىَّنِإ براي : لاقف ابنذ باصأ ًادبع نإ ٠ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو

 . هب دَحأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ ىدّبع ملع : هبر هل لاقف . هرفغاف ًابنذ تْبَتْدَ

 بند بنذأ مث لاق امبرو  َرَخآ بْنُذ باصأ مث هللا ءاشاام ثكم مث ٠ هل رفغف

 ابر هل نأ ىدبع ملع هبر لاق . ىل هرفغاف رخآ ابنذ تبنذأ ىنإ براي لاقف رخآ

 - رخآ ابنذ باصأ مث هللا ءاش ام ثكم مث . هلرّقغف . هب دْحآيو بْنَدلا رفغي

 : هبر لاقف ىل هرفغاف ابنذ تيتذأ ىنإ براي : لاقفرخآ ابنذ بَنْذأ مث لاق امبرو

 ام ُلَمعيلَف ىدبعل ترَفغ : هبر لاقف « هب ْذُخأيو بنذلا رفغي ابر هل نأ ىدبع ملع

60 
 (« ءاش

 ةرفغملا كلتو رركتملا وفعلا اذه دعب هنأ ىأ . ءاش ام لمعيلف : هلوق ىنعمو

 نع هزجحيو ةفلاخملا نع هعنمي ام ءايحلا نم هللا لضفب هدنع لصحيبس ةعباتتملا

 رافغتسالا لضف ىلع لدي اذهو . هتبوتو هرافغتسا ةكربب كلذو . ةيصعملا

 تاريخب دبعلا ىلع دوعت اهب لاغتشالاو اهيلع صرحلاو اهتمزالم نأو . ةبوتلاو
 ىصاسملا نع هفعي ىذلا هللا نم هئايح ميظع اهنم . ةميظع تاكربو ةريبك

 اذه. لعفي ال هنإف ىصاعملا نم تئش ام لعفا اضرف هل ليق ول ىتح تافلاخملاو

 . كلذ ريغ ليقو ىبلق ىف عقو ىذلا ىنعملا وه

 تاجرد ىلعأ ىلإ دبعلا عفرت ةقداصلا ةبوتلا نأ ةمألا هذه صئاصخ نمو

 بابرأ نم ريثك ىلع ديزي دق لب ولعيو ولعيف لالجلا بتارم عفرأو لامكلا
 . تادهاجملاو لامعألا

 )١( مكاحلاو هجام نباو ىذمرتلا هاور .

 ملسمو ىراخبلا هاور (؟) .
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 تنأ ةنيهج نم ٌةأرما نأ ٠ هنع ىلاعت هللا ىضر نْيَصُح نب نارمسع نع

 لوسراي تلاقف اّزلا نم ىلّبح ىهو مسلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقف اهيلو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ىبن اعدف ّىَلع همقأف ادح َتْبصأ هلل

 هلآو هيلع هل ىلص هللا ىبن رمأف لمَ اهب ىتنأف تَعضواذإف اهيلإ نِْحَأ :

 : رمع هل لاقف « اهيلع ىَلَص مث تمجيرف اهب رمأ مث : اهبايث اهيلع تَّدَشف ملسو

 نيعبس نيب انو ةيو تبت ده لاق ؟ نو دقو هلل لوسراي اهيلع لص

 زع هلل اهسقنب تداج نأ نم لضفأ تْلجو لهو « مهتعيسول ةنيدملا لهأ نم
 27 2 لجو

 نيذلا ةكتالملا ىلاعت هللا ىسنأ بات اذإ دبعلا نأ » ةمألا هذه ايازم نمو

 موي ىلاعت هللا ىقلي ىتح . كلذ هراثآو هحراوج ىسنأو هبونذ هتائيس نوصخحي

 0 "« بنذب هللا نم ٌدهاش هيلع سيلو ةمايقلا

 ©: هل بند ال نمك بنذلا نم ٌبئاتلا ١ : ثيدحلا ىف ءاج دقو

 لوسر نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ءاجو .*« ةبوت مدنلا درجم نإ لب »

 الإ بنذ ىلع ةمادن دبع نم هللا ملع ام : لاق هنأ » ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 .” « هنم هرفغتسي نأ لبق هل َرَفغ

 مدع ىف بيغرتلاو ةبوتلا لوبقب ةمألا هذه ىلاعتو هناحبس هللا رمشب دقو

 )١( ملسم هاور .
 . ىناهبصألا هاور ثيدح ىف كلذ ءاج (؟)

 . ىناربطلاو هجام نبا هاور (*)

5( 
 مكاحلا هاور (5)

 . هحيحص ىف نابح نبا هاور



 ف

 /ا575 

 نيذّلا ىدابع اي لق » : لاقف ةاصعلا بولق ىف لمألاو ءاجرلا فذقو سأيلا

 هَّنِإ اعيمج بونذلا َرفْغَ هللا نإ هّللا ةّمَحَر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ

 . # ميحرلا روفغلا وه

 هللا بّهذل اورفقتستو اوبنألت مل ول هديب ىقن ىذلاو * : ثيدحلا ىف لاقو
2000 

 . ( مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوبي موقب ءانللو مكب

 0 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأو

 ىنركذي ثيح هعم انأو ىب ىدبع ّنظ دنع انأ ! : لجو زعهللا لاق : لاقف حرفلا

 ًأاربش ىلإ برقت نمو ةالقلاب هَتَلاض دجَي مكدحأ نم هدبع ةبوشب حرفأ هل هللاو

 ىشمي ىلإ لأ اذإو .ًاعاب هيلإ تّبَرقت ًاعارذ ىلإ برقت نمو ًاعارذ هيلإ تبق
 221 ورَهَأ هيلإ تلبقأ

 ةلورهلاو ىشملاو عابلاو عارذلاو ربشلاب هيلإ راشملا برسقتلا اذه نأ مولعمو

 ىف ءاجام كلذ ىلع ليلدلاو . ىرشبلا نهذلا ىف ةروصتملا هتقيقح ىلع سيل

 ثيدحلا اذه لقن نأ دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ وهو رخآلا ثيدحلا

 ."7(ًالجأو ىلعأ هللاو لّجأو ىلعأ هللاو لجاو ىلعأ هللاو ) : لاق

 ظفللا ةقيقح نأ ىلع ناهرب مظعأو ليلد ربكأ لجأو ىلعأ هللاو : هلوقف

 .اعطق ةدارم ريغ نهذلا ىلإ ةردابتملا

 ىضري امم دشأ حرفيو هدبع ةبوتب ىضري ىلاعت هللا نأ ثيدحلا ىنعمو

 هبارشو هماعط اهيلعو اهدجو مث ةعطقنم ءارحصب هتقان هيلع تعاض لجر حرفيو

 . هريغو ملسم هاور )١(

 هوحنب ىراخبلاو هل ظفللاو ملسم هأور )١(
 نسح دانسإب ىناربطلاو دمحأ هاور (')
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 هيلع هللا ىلص روصيو توم ا ىلإ هعم ملستسا ًاسأي اهنم سئي دق ناكو هعاتمو

 تنأ مهلا": حرفلا ةدش نم لاق مث : هلوقب لجرلا اذه حرف ةدش ملسو هلآو

 0 حرفلا ةدش نم أطخأ , كبر انأو ىدبع

 ىلص ىبنلا ىتأ هنأ دودسملا بطش ليوط ىبأ نع ١ : ثيدحلا ىف ءاجو

 ًائيش اهنم كردي ملو اهَّلك بونذلا لمع ْنَم تيآّرأ : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا

 : لاق ؟ ةبوت نم كلذل لهف اهاتأ الإ ةجاد الو ةَجاح كرمي مل كلذ ىف وهو

 :لاق . هلا لوسر كنأو هلل الإ هلإ ال نأ ٌدهّشأف انأ اَمأ : لاق ؟تْمّلسا لهف

 :لاق :نهّلك تاريخ كل هلل َنهْلعِجِيِف تادّيسلا كرشتو تاريخلا لعفت

 "7 «ىراوت ىتح ٌرْبكي لاز امف .ربكأ هللا : لاق . معن : لاق ؟ ىتاردغو

 )١( ملسم هاور .
 . ىناربطلاو رازبلا هاور (؟)
 . ةريبكلا ةجاحلاو ةريغصلا ةجاحلا ىأ ةجاد الو ةجاح كرتي ملو : هلوق ىنعمو
 . تنخو دهعلا اهيف تضقن ىتلا ةميمذلا ىلاعفأ ىا . ىتاردغ ىنعمو
 . تاقبوملا لعفو ىصاعملا ىباكترا : ىتارجف : ىنعمو

 . نيرظانلا نيعأ نع ىفتخا ىأ : ىراوت ىتح : ىنعمو
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 هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف

 ربخأ دقو . هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف ىف ء ءاج ام ةمألا هذه فرش نمو

 هلا مهّلظُي نيذلا ةعبسلا نم وه هللا ةيشخ نم ىكابلا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . ةمايقلا موي بذعي ال هنأو هّلظ الإ لظ ال موي ِهّلظ ىف ىلاعت

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس ٠ : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 نيعو هللا ةيشخ نم تكب نيبع . رانلا امهسمت ال نانيع : لوقي ملسو هلآو هيلع

 217 هللا ليبس ىف سرحت تاب
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 عمتجي الو . عرضلا ىف ىف يلا وعي ىَنح هلل ةيمشخ نم ىكب لج رانا جليا
 . « منهج ناخدو هللا ليبس ىف رابغ

 ْثيدَحْلا اذه نِمَفَأ 9 : تلزن امل : لاق هنعع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو
 مهعومد ترج ىنح ةّصلا باحصأ ىكب 4 وك الو نوُكَحْضَو «َدوُنجْعَ
 مهعم ىكب مِهّسَح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل لوسر عمس املف مهدودخ ىلع
 ىكب نم رانلا جلْيال ١ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لابقف هئاكبب انسيكبف
 موقب هلا ءاَ اوبل مَلولَو « ةّيصعم ىلع رص ملا لْخاَي الو هل ةيسنَخ نم
 0 ا
 ( مهل رْفْغَيف نورفغتسيف نوبنذي

 بقرت ةرهاس ةظقي اهليل لوط تلظ ىأ . هلا ليبس ىف سرحت لوشو ىذمرتلا هاور 03 (

 ىأ منهج ناخدو هللا ليبس ىف رابغ عمتجي الو ىلعمو : مكاحلاو ىئابتلاو ىذمرتلا ه هاور ١ ١)
 . ًادبأ رانلا ناخد مشي ال دهاجو كراعملا رضحو هللا ليبس ىف دهاج نم نا

 .ىقهيبلا هاور (؟)



756 

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع »

 نيعو . هلا مراحم نع ْتضَغ نيسع الإ ةمايقلا موي ةيكاب نيع لك ملسو هلآو

 زع هللا ةيشخ نم بابذلا سأر لثم اهنم جرخ 'نيعو . هللا ليبس ىف ترهس
 ."7( لجو

 ام : :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق راسي نب ملسم نع

 تلاسالو . رانلا ىلع دسجلا كلذ رئاس ملل مرحأألإ اهئامب نيع تقرر

 نم ةّمأ ىف ىكب ايكاب نأ ولو ةّلذ الو رك هجولا كلذ قّهريف اهّدخ ىلع ٌةرطق

 ٌراحب اهب فطن هنإف هعمدلا الإ نازيمو ٌرادقم هلآلإ ءىش نم امو . اومحر ممألا
07 

 .٠ )1 ران نم

 ببسب نوكت ىتلا عومدلا كلت نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأ دقو

 ىلإ بحأ ءىش سيل : لاسقف . ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ بحأ ىه هللا نم فوخلا
 ليبس ىف قارهت مد ةرطقو ؛ هلا ةيئشَخ نم عوُسد ةرطق نيرثأو نيترطق نم هلل

 رع هللا ضئارف نم ةضيرف ىف رنأو . هنا ليبس ىف رثأف نارّثألا امأو . هللا

 "” 2« لجو

 .ىناهبصألا هاور )١(
 .دعاص ناخد :رتق هلوقو . ةدشب ىطغي ىأ . قهري هلوق : ىقهيبلا هاور )١(

 . نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هأور )0
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 هيف ءاجرلا ميظعو هنلاب نظلا نسح لضف

 ميظعلا باوثلا نم اهل ىلاعت هللا هلعجام ةيدمحملا ةمألا هذه لئاضف نمو
 . هلضف ىف ءاجرلا ميظعو هب نظلا نسح ىلع ريبكلا رجألاو

 ىتئوعد ام كنإ مدآ نبا اي! : لوقي ىلاعت هللا نأ ىسدقلا ثيدحلا ىف ءاج

 كييونذ تغلب ول مدآ نبا اي « ىلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل ترّفف ىنتوجرو
 ضررألا بارقب ىنتيتأ ول مدآ نبا اي « كل ترفغ ىنترْفْعتسا مث ءامسلا نان
 .71ٌةرف رفغم اهلرقب كيال نيش ىبلرشت تال ىنئيقل مث اياطَخ

 ١ ةدابعلا نْسح نم نظلا نْسح نأ ءاجو « ”

 نع " ثيدحلا ىف ءاج كلذل توما دع ٌمَشَحُم هللاب نظلا نسسحو
 زع هللاب نظلا نسْحي وهو الإ مكدحأ ن نتومي ال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 .27 لجو

 : لاقف توملا ىف وهو باش ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لخدو (

 هللا وسر لاقف . ىبونذ فاخأ ىنإو هللا لوسراي هللا وجرأ :لاق ؟كدجت فيك

 الإ نطوملا اذه لثم ىف دبع بلق ىف ناعمتجي ال : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 0 ( فاخي امت هّئمأو وجري ام هاطعأ

 .اهألم براقي ام ىأ ضرألا بارق هلوقو : ىذمرتلا هاور (
 .نابح نباو دوادوبأ هاور (
 . ملسم هاور ("

 .ايندلا ىبأ نباو هجام نباو ىذمرتلا هاور )
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 نب ةلثاو تيقلف دوسألا نب ديزيل ادئاع تجرخ : لاق رضنلا ىبا نايح نعو

 هيلإ ريشي لعجو هدي طسب ةلئاو ىأر املف . هيلع انلخدف هتدايع ديريوهو عقسألا

 هل لاقف . ههجو ىلع امهلعجف ةلثاو ْىَفكب ديزي ذخأف سلج ىتح ًةلثاو لبقأف

 تعمس ىنإف ٌرشبأف : لاق . "سح هللاو هللاب ىنظ : لاق ؟ هللاب كنظ فيك ةلثاو

 ىدبع ّنَظ َدْنع انأ العو لج هللا لاق : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 '' « هلف ارش نظ نإو . هلف ًاريخ ْنَظ نإ ىب
 لوبق نم ىف هنظي ام هل ققحأ ىأ ىب ىدبع نظ دنع انأ : هلوق ىنعمو

 . هتوعد ةباجإو هتئيطخ ةرفغمو هتعجر

 اذإف . هبرب هنظ نسمح هيف لمك اذإ الإ كلذ هل لصحي ال دبعلا نأ مولعمو

 ةبوتلا ةحصو لابقإلا قدص نم كلذ بساني ام هنم لصح هُبرب هنظ نسح لمك
 نسح تارمث نم هلك اذاهف . ريخلا باوبأ قرطو ءاعدلاو رافغتسالا ةرثكو
 هّنظ ققحي ال فيكو ؟ هالوم هدنع نوكي ال فيك هنم كلذ لصح اذإو نظلا

 ؟ هاجرو

 نسحب ال هريغ هلإ ال ىذلاو ١ : هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع لاق

 ُ ” « هدي ىف َريخلا نأل كلذو ُهْنَظ هاطعأ الإ نظلا هللب دبع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق » : لاق هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 هللاو امأ : لاقف تقلا اهتفش ىلع فقو املف رانلا ىلإ دبعب لجو زع هللا رمأ

 ىدبع نَظ نْسُح دنع انأ هودر : لجو زع هللا لاقف نسل كب ىنظ ناك نإ براي

 2م
 . (ىب

 )١( ىقهيبلاو هحيحص ىف نابح نباو دمحأ هاور .
 . ىناربطلا هاور (؟)
 . ىقهيبلا هاور (9)
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 ةنتطلا نامز ىف نيلماعلا باوث ةفعاضم

 داسف دنع هباوث فعاضتي حلاصلا لمعلا نأ ةيدّمحملا ةمألا هذه فرش نمو

 .هلمع لثم نولمعي الجر نيسمخ رجأ هل ةئتفلا نمز ىف لماعلا نإ ىتح نامزلا

 ىتح ركنملا نع اوُهّتْاو فورعملاب او رمتُا :٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق

 هيأرب ىأر ىذ لك باجعإو روم ايندو اعّتم ىوهو ًاعاطم حش تيأر اذإ

 لثم نهيف ربصلا.ربصلا ٌمايأ مكئارو نم نإف . ٌماوعلا كنع عدو كسفنب كيلعف

 . "7 «هلمع لثم نولمعي ًالجر نيسمخ رجأ ٌلثم نهيف لماعلل رمجلا ىلع ضبقلا
 رجأ :لاق ؟ مهنم وأ اَنم الجر نيسمخ رجأ » هللا لوسراي ليق : ةياور ىفو

 ."' (مكنم نيسمخ

 حبك نأ ىأ ثيدحلا ربصلا مايأ مكئارو نم نإف : ثيدحلا ىف هلوقو

 ىف نكلو رانلا ىلع ضبسقلا لثم قرحمو رم بعص ىصاعملا نع سفنلا حامج
 رجأ هللا هيطعي دباعلاف رارشألاو قاسفلا ةبحص بنتجاو هللا ىقتا نمل اباوث كلذ

 . هلثم لمع نمن نيسمخ

 ىف ىواست ةنتفلا نمز ىف ةدابسعلا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو

 نا هيلإ ةرجهلا باوّتلا

 .ةدايزب دوادوبأو ىذمرتلاو هجام نبا هاور )١(
 .دوادوبأ هاور )١(

 . ملسم هاور ()
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 رباصلا ريقغلاو ركاشلا ينغلا لضف

 ركاشلا ىنغلا لمشي باوشلاو لضفلا نأ ةيدمحملا ةمألا هذه فرش نمو
 اذه ضرقي هناوخإ ىلإ هناسحإو ىخّسلا هقافنإبف ىنغلا امأف .رباصلا ريقفلاو
 ةدعاسمو نيدلا ةرصنو مالسإلا ليبس ىف لذبيو اذه نيد دسيو اذه رسك ربجيو

 . نيدهاحجملا

 دقحلا نم هدنع رشلا ىعاود رفوت عم هاضرو هتعانقو هربصبف ريقفلا امأو

 ابرلاو ةقرسلا نم تامرحملا باكتراو قلقلاو ضارتعالاو عمطلاو دسحلاو

 ايندلا باوبأ قرط هنأ لمتحيو . كلذ ريغو لطابلاب سانلا لاومأ لكأو عادخلاو

 نم دهاشملا وه امك حجني ملو حلفي مل هنكلو لوحفلا سفانو لوصولا لواحو

 اولذب بابسألاب ذخألا ىف اورصقي مل ءارقفلا نم مكف سوسحملا قطانلا عقاولا

 مهرشب ءالؤهف لاح لا ءوسو لشفلاب اًؤابف لايتحالا ىف مهركف اوبعتأو مهعسو
 عمجتو مهتاف ام مهضوعت تاراشبب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس

 ىلاعت هللا نأل ةرخآلا ريخب ايندلا ىف رسكنملا مهرطاخ ربجتو مهنع بهذ ام مهل

 . نيترم مهسعتيو نيتراسخ مهيلع عمجي نأ نم مركأ
 رّثكأ تيأرف ةنجلا ىف َتْعَّطا :٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي كلذلو

 .(7 ءارقفلا اهلهأ

 هللا لوسر نع امههنع ىلاعت هللا ىضر صاعلا نب ورمسع نب هللا دبع نعو ١

 هللا قلخ نم ةنجلا لخدي نم لْوأ نوردت له : لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 )١( دمحا هاور .



 "همه

 مهب دست نيذلا نورجاهملا ءارقسفلا : لاق . ملعأ هلوسرو هلل :اولاق ؟ لجو زع

 اهل عيطتسي ال هردص ىف هتجاحو مهدحأ توميو ُراكملا مهب ىَقُتو روغثلا

 : ةكئالملا لوقتف مهويحَف مهو : هتكئالم نم ءاشي نمل لجو زع هللا لوقيف ًءاضق

- 

 ٍملستف ءالؤه ىتأت نأ انرمأتفأ كقلخ نم كّتريخو كئامس َناَكَس نحن انبر

 روغثلا مهب دو ائيش ىب نوكرشب الو ىننودبعي ادابع اوناك مهنإ : لاق . 0

 .ًءاضق اهل عيطتسي ال هردص ىف هتجاحو مهدحأ توميو ؛ هراّككما مهب ىقتن

 امب مكيلع مالس باب لك نم مهيلسع ن نولخديف كلذ دنع ةكئالملا مهينأتنف : لاق

 00 « رادلا ىبْقع معنف متربص

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر نابوث نع

 ًاضايب دّشأ هؤام موجنلا ٌددع هباوكأ َنامع ىلإ نع نيب ام ىضوح نإ : : ملسو
 انلق. نيرجامهملا ءارسقف هيلع ًادورو سانلا رشكأو لسعلا نم م ىلحأو جلثلا نم

 نوحكْني ال نيذلا بايشلا سْنُد سوؤرلا اثعش : لاق . انل مهناص هللا لوسراي

 29 « مهلام نّوَطَعُي الو مهيلع ام نوطْمُي نيذلا ددّسسلا مهل حتت ث الو تامّستتلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنمع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نعو

 : مهل لاقيف : لاق ؟ ةمألا هذه ءارقف نيأ : لاقيف ةمايقلا موي نوعمتجي » : لاق

 . نابح نباو رازبلاو دمحأ هاور )١(
 درل ةعينم ةيوق انوصحو ءادعألا تامجه دصل ةضرع اونوكي ىأ روغثلا مهب دست : هلوق
 .راجفلا رافكلا موصخلا
 . هوحنب ىذمرتلاو هجام نباو ٠ يناربطلا هاور 60

 . ةدبلتم ةربغتم مهسوؤر ىأ سوءرلا ثعش : هلوق

 . ةرذق ةيلاب مهسبالم ىأ بايثلا سند : هلوق
 . هللا ىوقت ىلع ندعاسي ال ىتاللا تافرتملا تاديسلا ىأ تامعنتملا : هلوق

 مهقوقحو ةلماك سانلا قوقحو بجاولا نودؤي ىأ خلا. ددسلامهل حتفت الو : ملوق ىنعمو

 . ةدابعلا ىلع مهفوكعلو مهحماستل اهيف سانلا عمطي مهلاومأو ة ةموصهم
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 ٍاََريغ ناطلسلاو لاومألا تيلوو انرربصف انيلتبا انير : نولوقيف ؟متأمع اذام

 ةدش ىقبيو .سانلا لبق هما َنوُلْخ ديف : لاق .متقدص : : العو لج هللا لوقيف

 : لاق ؟ ذئموي نونمؤملا نيأف : اولاق . ناطلسلاو لاومألا ىوذ' ىلع باسحلا

 ىلع رّصقأ مويلا كلذ نوكي مامغلا مهيلع لّلظيو رون نم ىساركك مهل عضوي

 " «راهن نم ةعاس نم نينمؤملا

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر رماع نب ديعس نعو

 اوفق : مهل لاقيف . مامحلا فزت امك َنوُفِزي نيملسلا ًءارقف نإ :٠ لاق ملسو

 : لجو زع هللا لوقيف هيلع بّساحن ائيش انكرت ام هللاو : ٍنولوقيف باسحلل

 ."'” « ًاماع َنيعبسب سانلا لبق نجلا نوُلُخديف .ىدبع قدص

 هللا لوسر دنع تنك » : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نع

 ةمايقلا موي موق ىنأي : لاققف سمشلا تعلطف اموي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ريخ مكلو ال لاق ؟ ؟| لوسراي مه نحن : ركب وبأ لاق . سْمشلا رونك مهرون
 ."”(ضرألاراطقأ نم نورشُحي نيذلا نورجاهملا ءارقفلا مهنكلو ٌريثك

 ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بهو نب ةثراح نعو

 ول فَمضَمْسُم فيعض لك ؟ نجلا لهأب مكربخأ الأ : لوي ملسو هلآو هيلع هلل

 6 ( ربكتسم ظاوج لثع لك ؟ رانلا لهأب مكربخأ الأ « هرب هللا ىلع مسُقي

 هلوقب رقفلا ةقيقحو ىنغلا ةقيقح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نّيب دقو

 :رذ ىبأل

 .نابح نباو ىناربطلا هاور_ (1)
 . ىناربطلاو دمحأ هاور_(5)
 .نابح نباو ىئاسنلا هاور (4)



 ل 7161/

 ىرتف لاق هللا لوسراي معن تلق ؟ ىنغلا وه لاما ة ةرثك ىرتأ رذابأ اي»

 رقفلاو بلبقلا ىنغ ىتغلا امنإ : لاق هللا لوسراي مع : تلق ؟رقفلا وه لاملا ةلق

 [ ثيدحلا « بلقلا ٌرقف

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » : هنع ىلاعت هللا ىضر ديبع نب ةلاضف نع

 مهو ةصاصتملا نع ةالصلا ىف مهتماق نم ٌلاجر رِخي سانلاب ىلص اذإ ناك ملسو

 ىَلَص اذإف ناجم وأ نيناسجم ءالؤه .: باربعألا.لوقي ىتح ةفصلا باحصأ

 هللا ذنع مكل ام نوملعت ول : لاقف مهييلإ فرصنا ملسو هلآو هيلع هلل ىلص

 0 ةجاحو ةقاف اودادزت. نأ متييحأل

 )١( نابح نباو ىذمرتلا هاور .
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 ةرخآلا ىلع لابقالاو ايندلا ىف دهزلا لضف

 ةعاط ىلع نيلبقملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب رشب ام ةمآلا هذه لضف نمو

 ىف نيبغارلا هتمحرو هترفغم ىلإ ني نيعراسملا هتنج بلطو هاضر ىف نيرمشملا هللا

 سانلا ةبحمو لمشلا عمجو ىنغلاب مهرشب  ايندلا نع نيضرعملا ةرخآلا

 . مهل هللا ةيافكو مهل ايندلا ريخستو مهرمأ ريسيتو . مهل مهتدومو

 كِبلق الُمأ ىندابعل غرقت مدآ نسبا اي :٠ ىسدقلا ثيدحلا ىف ءاج
 ًالمأو ًارظف كبلق الْمأ ىنم دعابت ال مدآ نبا اب . اقزر كيدي ألمأو .ىتغ

 207« الش كيدي

 هنإف مدطتسا ام ايندلا مومه نم اوغرفت » ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقيو

 تناك نمو هينيع دع نيب هرقف لعجو هتْعيَض هللا ىشُنأ هّمه ربكأ ايندلا تناك نم

 دبع لبق امو هبلق ىف هانغ لعجو هروصأ هل لجو زع هل ممج همه ربكأ ٌةرخآلا

 ناكو « ةمحرلاو دولاب هيلإ دفت نينمؤملا بولق هللا لعج الإ لجو زع هللا ىلإ هبلقب
 7( عرس أ ريخ لكب هيلإ لجو زع هللا

 رأيا كي ايندلا تناك نم :٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقبو
 هو 0 0. ل للم رح هم لص رص رص ل

 هنن ةرخألا تناك نمو هل بتك ام الإ ايندلا نم هنأي مّلو هينيع نيب هرقف لعجو

 )١( مكاحلا هاور .
 ةعسو ءاخرو ةطسبو ةعانق ىأ « ىنغ كبلق ًالمأ : هلوق .

 اهعشجب كرخست ايندلا كيلع طلسأو ةدئاف الب ةريثك كلامعا لعجا ىأ الغش كيدي ًالمأ : هلوقو

 . دهزلا ىف ىقهيبلاو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)
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 0 "« ةمغار ىهو ايندلا هّنتأو هبلق ىف هانغ لعجو هرمأ هل هللا عمج

 لمعلا كرت ىلع سانلا ثح ثيداحألا هذه نم دارملا سيل هنأ ملعاو

 . ! ال بابسألاب ذخألاو ايندلا ىف ىعسلاو

 هنأ مادام ةدابع مالسإلا رابتعا ىف ايندلا بلط ىف ىعسلاو لمعلا نإ لب .
 . هناوخإ عفنيو هلامو هلهأو هسفن هب ظفحي

 مهعطقي الابقإ ايندلا ىلع نيلبقملا مذ وه رئاصبلا ىوذ دنع ربتعملا دوصقملاو
 زعي ىتح مهدنع مظعتف مهبولق نم مظعتف مهبولق نم نكمتت ثيحب ةرخآلا نع
 مهأ نع مهعطقت ىتح مهغارف هيلع ًالّمتو اهجارخإ مهللؤيو اهقافنإ مهيلع
 . ةينيعلا ضئارفلاو ةيصخشلا تابجاولا

 ( همه ربكأ ايندلا تناك نم هنإف ) ةقباسلا ثيداحألا ىف هلوق ىنعم اذهو
 ملو ( همه ربكأ ةرخآلا تناك نمو ) هلوق هلباقيو . هدك نم وجري ام ةياهن ىأ

 دومحم هلمعف ةدومحملا دصاقملل ايندلا نم ءىشب لغتشا نم نأ نيبيل همه لقي

 . ةمذملا نع جراخ

 هلوقك بابلا اذه ىف ةدراولا ثيداحألا ظافلأ عيمج لمحم اذه ىلعو
 يجو هلق فدا ل لوح مط ةرخألا تناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 عا نيب فَ هللا لعج همّه ايْندلا تناك نمو « ةمغار ىهو ايندلا هّنتأو هلُمَش هل
 .©0( هل رّدق ام الإ ايندلا نم هنأ ملو هَلْمَش هيلع َقَرَثو

 ال هنإف عمجو ىعس امهم هنأ ىأ هينيع نيب هرقف هللا لعج هلوق ىنعمو

 الإ هسفن ىري ال هنإف بعتو ايندلا ىف دهتجا امهمو ًاريصف الإ هسفن ىري

 )١( ىناربطلاو هجام نبا هاور .
 ىذمرتلا هاور (؟) .
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 هدهجو هدك لصاويف اجاتحم لاز ال هنأ ىري هنإف دكو رهس امهمو ًارصقم

 الو سفن هل أدهت الو لاب هل رقتسي ال ىتح ساسحإلاو روعشلا اذه عم هبعتو
 ال هنإ ىتح رامحلاك ايندلا هذه ىف ىرجي لب ةياغ هل تبثت الو بلق هل نئمطي

 دق نوكي اذهبو « هنيع هل رقتو هسفن هيلع عمجت ةدئافب هذه هايند نم وه ديفتسي

 . ةرخآلاو ايندلا رسخ
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 ايالبلا ىلعربصلا لضف

 باوثلاو لضفلا نم اهل ىلاعت هللا هلعج ام اهفرشو ةمألا هذه لئاضف نمو

 . ربصلا ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىرعشألا كلام ىبأ نع
 هلا ناحبسو َنازيما المت ل دمحلاو  ناميإلا طش رْوُهّطلا 0 ملسو هلآو هيلع
 ناهرب ةقدّصلاو رون ةالّصلاو , ضرألاو ءامسلا نيب اما لمت وأ نآلمتش دمحلاو
 وأ اهقتعمف هسفن عئابف وُدْغَي ساَّنلا لك كيلع وأ كل ةجح ُنآرقلاو ءايض ٌربصلاو
 02 «اهقبوم

 ربصلا وهو « عرشلا ىف بوبحملا ربصلا هانعم : ىوونلا لاق : ىمقلعلا لاق

 ىف هراكملا عاونأو تابئانلا ىلع اضيأ ربصلاو هتيصعم نع ربصلاو هللا ةعاط ىلع
 ىلع ارمتسم ايدتهم ائيضتسم هبحاص لازي ال بوبحملا ربصلا نأ دارملاو ءايندلا
 . باوصلا

 ذاتسألا لاقو .ةنسلاو باتكلا ىلع تابثلا وه ربصلا : صاوخلا ميهاربإ لاق

 ءالبلا راهظإ امأف رودقملا ىلع ضرتعي ال نأ ربصلا ةقيقح : قاقدلا ىلع وبأ

 هاتدجو اَنِإ 9 بويأ ىف ىلاعت لاق . ربصلا ىفاني الف ىوكشلا هجو ىلع اال

 . 4 رضلا ىّسم ىَنَأ برإ» :لاق هنأ عم 4 ارباص

 نإ كيلع وأ ؛ هب تلمعو هتولت نإ هب عفتتت ىأ ( كل ةجح نآرقلاو ) ىنعمو

 )١( ملسم هاور .
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 . هنع تض رعأ

 لاق . اهكلهم وأ رانلا نم اهدعبمف ىأ ( اهقبوم وأ اهقتعمف ) : هلوقو

 هتعاطب ىلاعت هلل اهعيبي نم مهنمف هسفنب ىعسي ناسنإ لك نأ هانعم : ىمقلعلا

 ىأ :اهقبويف امهعابتاب ىوهلاو ناطيشلل اهعيبي نم مهنمو « باذعلا نم اهقتعيف
 . اذكو اذك سانلا لك : بيجأف ؟ كلذ دعب سانلا لاح ام : ليق هنأك ؛ اهكلهي

 .نينمآلا نيدتهملا نم رباصلا نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأ دقو
 وو 00

 ٌرّبَصف يلتبأو ركَشف ئطغعأ ْنَم ٠ ملسؤ هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق

 مهل كئلوأ لاق ؟هّلام هللا لوسراي اولاقف .تكس مث ٠ رقَعف ملظو رَْغَتساف مَلَظو

 2 « نودتهم مهو نمألا

 ربصلا » ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : جرفلا باب وه ربصلاو
 9 « ملئسملا لوم

 دبعلل ةرهطو ةرافك ءالبلا ىلع ربصلاو

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس 9 : تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةملس مأ نع

 الإ اههَرْكَي ةقب ةقيرط ىلع وهو ءالسب ًادبلع هللا ىللتبا ان : لوقي ملسو هلآو هيلع

 زع هللا ريغب ءالبلا نم هّباصأ ام لِْني ملام اروهّطو ٌةرَقَك ءالبلا كلذ هلا َلَعَج

 "7 « فدك ىف هللا ريغ وعدي وأ لجو

 .نيدلا ةوق بسحب اهنم دحاولا ىلع ءالبلا ةدش نأ ةم آلا هذه لئاضف نمو

 . همومه ةلازإ ىف هب نيعتسيو هيلع دمتعي ىذلا ىأ : ملسملا لوعم هلوقو : نيزر اور )0
 .ايندلا ىبأ نبا هاور و
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 يلع هللا ىلص هللا لوسر لئس 9 : لاق دعس نع هيبأ نع بيسملا نبا نع

 سانلا ىلع لّئمألاف لكمألا مث + ءايبنألا : لاق ؟ ءالب دشأ سانلا ّئأ ملسو هلآو

 . هؤالب فعض هئيد فعض نمو . هؤالب دتشا ههيد ْنْحَن نمف .مهنيد بسح ىلع

60 2 7 
 « هَتيطَح هيلع ام سانلا ىف ىشُمي ىتح . ءالبلا هبيصيل لجرلا نإو

 لهأ هعم ىنمتي ام باوثلا نم ءالبلا لهأ قح ىف ءاج دقف ةرخآلا ىف امأ

 . ًاسامغنا ءالبلا ىف اوسمغنا ول نأ ةيفاعلا

 ٍملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 بصنيف قّدَصُملاب ىتؤي مث باسحلل فّقويف ةمايقلا موي ديهشلاب ىتتؤي : لاق

 . اود مهل بص الو ايم مهل صني ال مالا لأب يؤم باتسحلل
 . يابس ع 86

 ."”( هللا باوَث نسح نم ًابص رجألا مهيلع بصبف

 هتبثيو هيلسيو هبلق نئمطي امب ىلتبملا نمؤملا ىلاعتو هناحبس هللا رشب دقو

 . هيساويو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 اجت هيلع جنو .؟ ًانص ءالبلا هيلع بص هيفصي نأ دارأ وأ ًادْيَع هللا بحأ اذإ)

 كئطعا الإ نيش ىئانتال ىدبم ابيل هلا لاق هاير اي : لاق دبعلا اعد اذإف
 و سيتم ع

 "” « كل هَرخدأ نأ امإو كل هلجعأ نأ ام

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 . 2 « هْنم بصي ًاريَح هب هللا دري نم ١ : لاق

 . نابح نبا هاور )١(
 . ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (؟)

 . ايندلا ىبا نبا هاور (؟)
 .ةبيصم هيلإ هجوي : هنم بصي هلوق : ىراخبلاو كلام هاور (4)
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 : لاقف ءالسلا كلذب الإ اهكردي ال ةنجلا ىف ةلزنمب رباصلا ىلتبملا هلا رشبو
 وأ هدّسَج ىف هلل هال لَمَعَب اهي مَ ٌةَلْم هللا نم هل تَقَبس اذإ دبع نإ *

 رع هللا نم هَل تَقبس ىَلل هللا همي ىَّنح كلَذ ىلع َربص مت هدو ىف وأ هلاَم ماس عال ا
 ص آ و

 .7 2 لجو

 . هريغ نم قداصلا ىفاصلا رهظيل ىلاعتو هناحبس هللا نم رابتخا ءالبلاو
 ىةعس

 مكدحأ برجل هلل نا لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ءاج كلذلو

 همس عس عى وع

 كاَذقٍرْيرْبإلا بهذلاك جري ام هنمف «رانلاب ُهَبهَذ مكدَحأ برجي امك ءالبلاب

 ضعب كثي ىذلا كلذف كلذ َنوُد جرخي ام هنمو « تاَهبشلا نم هامَح ىذا

 ."7 « نتنْفَأ ىذلا كاَذف دوسألا بهذلاك جّرخي ام هنمو .كشلا

 انك سان ىلإ اهني ملو اهسنتو يش أ كام ىف يسع سان

 ”” « هَل َرفْغَي نأ هللا ىلع اقح

 اهرفَكَيَل نزحلاب هللا هالتبا اهرفكي ام هل نكي ملو دبعلا بونذ تربك اذإو ١
0( َ 

 . 2 0( هنع

 وه امث هللا دنع ام ىلإ اعلطت ءالبلا ةدش ىلع نيرباصلا ربص ىف ةبارغالو

 ىل لاق » : لاق هنع هللا ىضر حابر ىبأ نب ءاطع نع ثيدحلا ىف ءاج دقف
 7 هه معا اماه 8 و

 : لاق .ىلب : تلقف ؟ ةئَجلا لهأ نم ًةأرما َكِيِرُأ الأ : امهنع هللا ىضر سابع نبا

 .طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلاو ىلعيوبأو دواد وبأو دمحأ هاور )١(
 . ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )١(

 . ىناربطلا هاور ىذلا عوفرملا ثيدحلا ىف اذه ءاج ()

 .دمحأ هاور ثيدح ىف اذه ءاج (5)
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 ىتإو عرصأ ىنإ : تلاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ْتَنأ ءادؤسلا ةأرَا هذه

 هللا توعد تْفش نإو . ةلجلا كلو تربص تش نإ : لاق . ىل هللا عداَف فشكتأ

 فسكت ال نأ ىل هللا عداف فشكتأ ىَنإ تلاقف ٌريْصأ : اتلاق ؟ كّياَعي نأ

 (١١ اهل اعدف

 نأ  ىلتبملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهب رشب ىتلا ىمظعلا رئاشبلا نمو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع

 لجو رع هلل لاق دس ىف ءالَيب ملا دبعلا لجو زسع هللا ىلا اذإ :٠ ملسو
 ملل و

 نإو «هرهطو َهَلَسْغ هافش نإو .لمعي ناك ىذلا هلَمَع حلاص هل بتكا : كّلملل
 2 مع < -ٍ

 ( همحرو هل َرَفَغ هضق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوصسم نبا نع ىورو

 لا نم هَل ام مّلعي ناك ولو « ٍمَقَسلا نم هعّرَجو نمؤملل بَجع ملسو هلآو
 عفر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ مث ؛ «رهدلا ًاميقس نوكي نأ بحأ

 ءامسلا ىلإ كسأر تْعَفر مم هللا لوسراي ليسقف ؛ . كحضف ءامسلا ىلإ هسأر
 اناك ِنيَكَلَم نم ْتْبَجَع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاسقف ؟تكحضف

 بت انك نالف كدْبع انبراي :الاقف اعّجرف هادجي ملف هيف : ىلِصم ىف ادبع ناسمتلي
 ىأ ) كلابح ىف هتْسَبَح هاناجوف َلّمَْي ناك ىذلا هل مع هنآيلو هموي ىف هل

 هموي ىف لمعي ناك ىذلا هّلَمع ىدبعل اوُبتكأ | : : ىلاعتو كرابست هللا لاق ( هتضرمأ
 50 مم م

 « لمعي ناك ام رجأ هلو هتسْبَح ام رجأ ىلعو ًائيش هنم اوصَقْن صقنت الو هتليلو

 دمحأو ملسمو ىراخبلا هاور )١(
 دمحأ هآور )س0(

 . طسوألا ىف ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هاور (؟)
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 .دمحو ىضر اذإ ةنجلاب هرصب دقف ىذلا دبعلا ىلاعتو هناحبس هللا رشبو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 ربصف ( هينيع ىأ) هّيتبيبحب ىدْبَع تْيَلَتبا اذإ لاق لجو زع هللا نإ » : لوقي
 2322( ريو سس

 ( نجلا امهنم هتضوع

 ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمادق تنب ةشئاع نعو
 ومو - ١)

 «رانلا هلخذدي مث نمؤم ىَتمْيرَك َدْحأَي نأ هللا ىلع ٌريِزَع :٠ ملسو هلآو هيلع هلل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر مقرأ نب ديز نعو
 سماع

 ىلتبا نمو . هرّصَب باهذ نم دشأب هنيد باهذ داعب دبع ىلتنا ام » ملسو هلآو
 رم مع

 7” 6 هيَلَع باسح الو ىلاعتو كرابت هللا ىقَل هللا ىقلَي ىّتح َربصف هرَصَبب

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةديرب نعو

 دعب ءىشب دبع ىلَتبَي نو هلاب كرتشلا نم هيلع دشأ ءىشب ع ىَلَْي نل

 الإ رّبّصف هرصّب باهذب دبع لبي نلو هرّصَب باهذ نم هيلع دشأ هللب كرشلا

 © ( هل هللا رفغ

 هللا الإ َهلإ ال ) : لاق اذإ هنأ اهنم ةريثك تاراشبب ضيرملا ىلاعت هللا رشب دقو
 كلما هل ء هللا الإ هلإ ال٠ هل كيرش الو هلا الإ هلإ ال «هدحو هللا الإ هلإ ال ربك هللاو
 وأ مويلا كلذ ىف تام مث  هللاب الإ ةوق الو لوحالو هللا الإ هلإ ال دْمَحْلا هلو

 0 ( بنَ رفع رهشلا كلذ ىف وأ َِلْيَلا كلت ىف

 .ىذمرتلاو ىراخبلا هاور )١(
 ىناربطلاو دمحأ هاور )١(

 .رازبلا هاور (5)

)5( 
)0( 

 لمن

 رازبلا هاور (4
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ةريره ىبأ نع ىئاسنلا هاور (5



 ل 7

 اهب اعدو نيملاظلا نم تنك ىنإ كَتاحبس تنأ الإ هلال » : لاق اذإ هنأ اهنمو
 دقو أرب أرب نإو دبهش رجأ ىطغعُأ كلذ هضرم ىف تام ةرم نيعبرأ هضرم ىف

 ' « هبونذ عيمج هل رفغ

 لوسر ىلع ادهش امهنأ امهنع هللا ىضر ةريره ىبأو ديعس ىبأ نع ءاجو

 ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال لاق نم: لاق هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 هدْحَو وهالإ هلإ ال : لاق اذإو ءٌرّبْكأ انأو اَنأ الإ هلإ ال: لاقف ُهُبر هقدص

 لاق هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو. ىدحو انأ الإ هلإ ال لوقي :لاق

 الإ هلإ ال : لاق اذإو « ىل كيرش ال ىدحو انأ الإ هلإ ال ىدبع قدص : لوقي
 ع ىع 6 يبا رعبا يع ىف - ١
 كّملا ىل انأ الإ هلإ ال لوقي : لاق دمخحلا هلو كلملا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا

 الإ هلإ ال : لاق . هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو ءدمحلا ىلو
 مل تام مث هضرم ىف اهلاق نم : لوقي ناكو . ىب آلإ ةوق الو لوح الو انأ
 ,9 «نانلا همعطَت

 الإ هلإ ال نادل نمحرلا س ودّقلا كالا احبس ( : لاق اذإ هنأ اهنمو
 هاش ريب د هع

 0 ىلاعت هلل هافش  ةرهاسلا نويعلا مينمو ة ةبراضلا قورعلا نّكَسم تْنأ

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق كلذلو .ةباجتسم هتوعد نأ اهنمو

 ءاعدك هءاعذ نإف : كَل وعدي هرمف ضيرم ىلع تسلخد اذإ ( : ملسو

 ' « ةكئالملا

 .ملسو هلآو هيلعهللا ىلص ىبنلا نع كلام نب دعس نع مكاحلا هاور )١(

 .مكاحلاو نابح نباو ىئاسنلاو هجام نباو ىذمرتلا هاور (؟)
 . ايندلا ىبأ نبا هاور (")

 . تاقث هتاورو هجام نبا هاور (4 )5(
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 و وو ع 0-4 1 3

 مهورمو ىضرملا اودوع » : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : لاقو

 00 هيما م ل
 « ٌروفغم هبذو ٌةَباجَتسم ضيرملا ةوعد َنإف مكل اوعُدّيلف

 ."'' « ًارْبي ىتح ضيرملا ةوعد درت ال ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 )١( طسوألا ىف ىناربطلا هاور .
 ايندلا ىبأ نبا هاور (؟) .
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 ىضرم لا ةدايع لضف

 ميركلا رجألاو ميظعلا باوثلا نم ىلاعت هللا هلعج ام ةمآلا هذه لئاضف نمو

 صضيرملا ةدايع ىلع

 ًاضيرم داع نم » : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ثيدحلا ىف ءاج دق

 2 الن ةنجلا نم تاوبتو كاشُمم باطو تْبط : ءامسلا نم دانم هادان

 نإ 8: لاسق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع هلل ىضر نابوث نعو

 ؟ةنجلا ةقرْخ امو : :ليق عجرم ىفح نجلا ةقوخ ىف لَ مل مما هحأ اع اذإ مْ

 "7 « اهانج : لاق

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نعو

 نيعبس مْثهج نم دعوب [بستْحُم ملل هاخأ داعو ءوضولا نسخ اّضوَت نم ١

 0 « ماعلا : لاق ؟ فييرَحلا ام ةَرَمَح ابأ اي تلق ٠ ًافيرَخ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر ىلع نعو

 ىنح ِكْلَمفلأ َنوعْبس هيلع ىّلص لإ ودع آمل وعي مل نم ام : لوفي

 فيرخ هل ناكو « حبصي ىَنَح كّلَم فلأ نوعبس هيلع ىلص يدع ةداع نإو .ىسمي

 47 ( ةنحللا ىف

 ٠ نابح نباو هجام نباو ىذمرتلا هاور )١(
 . اهلخن نم ىنتجي ام ىأ ةنجلا ةفرخ هلوق : ىذمرتلاو ملسمو دمحأ هاور )١(

 . دواد وبأ هاور (؟)

 .ىذمرتلا هاور (:5)



 ل 37

 قاذفة ىف ضو امن اضيرم ةوعب جر اسبأ ' لوقي ملسو هلأ
 ريس 2

 . ةمحرلا هثرمغ ضيرملا دنع

 ؟ضْيرَملل اق ضيرملاُدوُعَي ىذلا حْبحّصلل اذه هللا لوسراي : تلقف لاق

 ,20 « هُيوُنُذ هنع طحت لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىضر هللا. دبع نب رباج نعو .

 ل اذف يلج تح ةيطرلا ىف ضو ل ضير عا مد
 ١ ما

 ١ 9 «اهيفَّسَسَتَع

 )١( طسوألاو ريغصلا ىف ىنازبطلاو ايندلا ىبأ نبا هاورو دمحأ هاور .
  (0ىناربطلاو نابح نباو رازبلاو حيحصلا ةاور هتاورو دمحأو اغالب كلام هاور
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 ايبيرغ تام نم لصف

 نم ىلاعت هللا هلعج ام ةديدعلا اهايازمو ةديمحلا ةمألا هذه صئاصخ نمو

 . مهنم ابيرغ تام نمل باوثلا

 نيب ام رادقمب هريغ ىلع ادئاز اصاخ اناكم ةنجلا ىف ىطعي هنأ كلذ نمف

 . هتوم ناكم نيبو هدلوم

 ةنيدملاب لجر تام : لاق امهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعف

 هتيلاي 7 : لاق مث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىلصف اهب دلو نم

 هدلوُم ريغب تام اًذإ لجرلا نإ : لاق ثا لوسراي كاذ لو : : اولاق هدلوم ٍريغب تام

 "7 «ةّنجلا ىف هرثأ عَطَقْم ىلإ هدلوم نيب سيق

 .ديهش هنإف ابيرغ تومي ىذلا نأ اهنمو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع

 ."' «ٌةداهش ةبرغ توم ١ : ملسو هلآو

 دايهشلا نوُلعت ام » : موي تاذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . ليلقت اذإ ىتمأ ادهش نإ : لاق هللا ليسبس ىف لق نم . هللا لوسراي انلق ؟مكيف

 ديهش َقْيرَعلاو ديهش ءاسّفنلاو ديهش تاو ٌديهش وهفدثلا ليبس ىف لق نم

 ُ « ديهش بيرغلاو ديهش قيرحلاو ٌديهش ّلّسلاو

 )١( هجام نبا هاور .
 ىناربطلا هاور (؟) .

 )( هحيحص ىف نابح نباو هجام نباو . هل ظفللاو ىئاسنلا هاور .



 ل ا”

 مهل نيلصملا ةعامشو ىتوملارومأب مايقلا لضف

 ضرألا ىف هللا ءادهش ةمألا هذهرايخ نإو

 لضف ىف ءاجام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهب ربخأ ىتلا لئاضفلا نمو

 .مهيلع ةالصلاو مهل روبقلا رفحو مهنيفكتو ىتوملا ليسغت

 لسغ نم ٠ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ثيدحلا ىف ءاجدقف

 ىأ ) هنجي ىتح ًاربقق هيخأل رَمَح نمو . روب نيعبرأ هل هلا رفغ هيلع متكف نيم
 2 مر ع

 ( ثعبي ىتح ًانكسَم هّتكسأ امّنأكف ( هّتفدَي

 نفك نمو ٌةرم نيعبرأ هللا رع هيلع مف آنّيم لّسغ نم ١ ةياور ىفو
 ىرثجأ هيف هنجأف ًربق تيمل رفح نمو « ةنجلا ىف قربتمِإو سدْنس نم هللا هاسك تيم

 ا ةمايقلا موي ىلإ هنكسأ نكسم رجأك رجألا نم هل هلل

 اتيم لسع نمو .ةنجلا ىف ًاتيب هل هللا ىَتب ؛أربق رفح نم 9 : ةياور ىفو
 رع نمو ٠ دل لح نم لاء نم لفك نمو ٠ هلل هلو موي يو نم

 هلا هاسك اباصم ىّرَع نمو حاورألا ىف هحور ىلع ىَلصو ىوُلا هلا هسبلأ انيزح

 بنك اهُْفَد ىضقُي ىتح ةزانج عَ نمو ايندلا امهلٌموَُ الا ةنجلا للَح نم نيل

 ةلمرأ وأ ًاميتي لفك نمو . . دحأ لبج نم مظعأ اهنم طاريقلا .طيرارق هل ةئالث هلل

 ."7 « ةنجلا هلَخْدأو هلظ ىف هللا هَّلَظأ

- 

 )١( ريبكلا ىف ىناربطلا هاور .
 .طسوألا ىف ىناربطلا هاور (؟)

 )*( .طسوألا ىف ىناربطلا هاور



 ل 77

 هلَق اهيّلع ىَلصي ىتح ةزاَتلا دهّش ْنَم نأ :٠ زئانبجلا عيبشت لضف ىف ءاجو

 لثم لاق ؟ناطارُيقلا امو : ليق . ناطاري هلف نلت ىتحا اهدهش نمو «طاربق

 ” « نْيِمْيظَعْلا نبل

 يلع ىلصي نم الص لعج نأب ةملا هذه نم تيما ىلاعت لا مركأ دقو

 . هل ةعافش

 نيملسملا نم ٌةَمَأ هيلع ىَّلصي تْيَم نمام » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي
 ْ .""” « هيف اوعّمش الإ هل نوعَفْشَي مهلك ةئام نوغْليي

 هللا مَع الإ دَمَأ هيلع ىَلِصي لجر نم ام ١ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقو
 ّ ّ م

 . (« هل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا ىضر ةريبه نب كلام نعو

 نيملسملا نم فوفص ثالث هيلع ىَلصِيُف تومي ملم نمام 1:لوقي : ملسو هلآو

 ا  ةنجلا لوخد قب قحتسا ىأ  بجوأ الإ

 . ثيدحلا اذهل فوفص ةثالث مهأّرج ةزانجلا لهأ لبقتسا اذإ كلام ناكو

 نم ) : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع ىورو

 .' 2 هبحاص رْجأ ّلثم هّلف ًاباصم ىّرَع

 نافسعب وأ ديَدُقب نبا هل تام امهنع هللا ىضر سابع نبا نأ » بيرك نعو

 دق سان اذإف تجرخف : لاق ؟ سانلا نم هل عّمتجا ام رّظْلا بْيَرُك اي : لاقف

 .٠ هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وباو ملسمو ىراخبلا هاور )١(
 .ىذمرتلاو ىئاسنلاو ملسم هاور (؟)
 . ريبكلا ىف ىناربطلا هاور (')
 .ىذمرتلاو هجام نباو دواد وبأ هاور (5)

 . ىذمرتلا هاور (5)
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 َ . ىلا مع 2 يومهم ىلا مع لعل ِ
 ىنإف .هوجرخأ : لاق معن تلق : لاق ؟ نوعبرأ مه لوقت : لاقف هتربخأف اوعمتجا

 واع
 تومي ملسم لجر نم ام : لودقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 ("7 « هيف هلا مهعمش الإ ًائيش هللب نوكرشي ال ًالجر نوعبرأ هتزانج ىلع موقيف

 تامالع مهنم رايخلا ةنسلأ لعجف ًاضيأ ةمألا هذه ىلاعتو هناحبس هللا مركاو

 . لآملا ريخو لاحلا نسح ىلع ةقداص ةداهشو ىدهلا ىلع لئالدو ريخلا ىلع

 هللا ىبن لاقف ٌريخ اهّيلع ىّنأف ةزاتجب رم : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع

 رش اهيلع ىتلأف ةزانجب َرُمو ءاتبّجو اتبجو اتبَجو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 كادف : رمع لاقف اتبجو تبجو تبجوا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا ىبن لاقف

 رمو .٠ تبجو تبجو تبجو : : تلقف ٌرْيخ اهيلع ىتثأف ةزانجب رم .ىمأو ىبأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاقش . تبجو تبجو تبجو تلقف رش اهيلع ىن :ئأف ةزانجب

 ارش هيلع متينلأ نمو هنا هل تبجو ًاريخ هييلع ين نم :ملسو هلآو هبلع

 0 ضرألا ىف هللا ءادهش نأ . ٌرانلا هَل تبجو

 كده ملل امي: ملسو هلآو هييلع هللا ىلص ىبنلا لاق : ةياور ىفوا

 انلقف . ٌةّمالَتو : لاقف ؟ ةئالثو : انلقف : لاق نجلا هللا هلَخدأ رْيَخب رفت ةعبرأ

 0 « دحاولا نع هلأسن مل مث .نانثاو : لاق ؟ َنانثاو

 تومي ملسسُم نم ام : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق : ةياور ىفو

 لاق الإ ًاْيَخ الإ نوُملعي ال مّهّنأ نيّتدألا هناريج نم تايبأ لهأ ٌةعبرأ هل ده

 .نوملْعَت ال آم هل ترّمغو هيف مكملع تليق دق : هللا

 )١( هحام نباو دواد وباو ملسم هاور .

 هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو هل ظفللاو ملسمو ىراخبلا هاور (؟) .
 ) )5ىراخبلا هاور .
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 خزربلارومأب ةيدمحملا ةمألا فيرعت

 نوكيس امب لماكلا ملعلا اهدنع لصح هنأ ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ امو

 .ىئرملا دوهشملاك بيغملا رمألا راص ىتح ملاعلا كلذ ىف ىرجي امو خزربلا ىف

 نإ " :لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر سنأ نع

 ناكَلم هانأ مهلاعن عرق عَمسَيل هنو .هباحصأ هنع ىَلوَتو هربق ىف عضو اذإ دّبعلا

 : لوقيف نما امأف ؟دمَحُم لجرلا اذه ىف لوقت تنك ام هل نالوقيف هنادي

 دعم هب هللا كدب رانلا نم كدعفم ىلإ نأ هل لايف هُلوَسَرو هللا دبع هنأ دهشأ

 وأ ٌرفاكلا امأو .اعيمج امهاربف : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىسنلا لاق ةنجلا نم

 تيلت الو تيردال :لاقيف . هيف سانلا لوقي ام لوقأ تنك ىرْذأ ال لوقيف قفانملا
 ةهرامصو رمسو - 0

 الإ ِهْيلَي م اهعّمْسَي ٌةحْبص حيصيف هيد نيب ةّبرض ديدح نم ةقرطمب برضي مل
 2 20 « نْيلقتلا

 ةمألا هذهل ام ديؤي امب ىرخأ ةياور ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حرص دقو

 امب اهزيمو « لبق نم ىبن ناسل ىلع ْدِري مل ىذلا ثيدحلاب اهصخ ذإ .ةماركلا نم

 لاجدلا ةنتف نم هللا ذاعتسا نأ دعب لاقف نونككملا بيغلا كلذ نم هيلع اهعلطأ

 ىسبن ن نمو هَمَّمأرَدَح الإ : هّنإف لالا نيف َمأ» :ربقلا باذع ةنتف

 « روطأب سيل هلا نو رو هلل هَ ئبن حي مل د ثيدحيب مكئدَحأسو

 ىنعو نونتقي ىبف ربقلا ةدتف امأف نمؤم لك هؤرقي ٠ ء"رفاك هّيئيع نيب بوتكم
 مك فوعستم الو عزف ريع هربق ىف سسلجأ حلاصلا لجل نآك اذإف .نولأسي

 )١( ملسمو هل ظفللاو ىراخبلا هاور .



 1ك

 لجرلا اذهام : لاقيف ينيد وه لوقيف ؟مالسإلا ىف لوقت تْنك ام : هل لاقي

 ءاقدَصَق هللا دنع نم تانيا ءاج هللا لوسر ًالمحم : لوقيف ؟مكيف ناك ىذلا

 ىلإ ْرظْنا : هل لاقيف ًاضعب اهّضْمب مّلطَحُي اهيلإ رظْنيف رانلا لبق ةَجْرُف هل جرفتف
 : هل لاقي اهيف امو اهترهَز ىلإ رظنيف ةدجلا ىلإ ةَجرف هل جرفت مث هللا كاقو ام
 هللا ءاش نإ ْثَعْبَت هيلعو تم هيلعو تنك نيقّيلا ىلع : لاقيو ء اهنم كدَعْفَم اذه

 لوقت 7 تنك امف : هل لاقي افوعشم اعف هربق ىف سلجأ وسلا لجرلا ناك اذإو .

 ؛ ةنجلا ىلإ هجم هل جرف اولاق امك تقف الوق نولوقي سانلا تعمس : لوقيف .
 هل جري مث كدنع هَل فرّص ام يلإ رنا هل: لاقيف اهيض امو اهترهز يلإ ظن
 ىلع ؛ اهنم كدعتم اذه : لاقيو ًاضعب اهضعب مّطَحي اهيلإ ريف رانلا لبق ةجرف

 .©70 « يدعي مث هللا ءاش نإ ُتَعْبُت هيلعو تم هيلعو تنك كّشلا

 نإ) : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 انمؤم ناك نإف نير نوُلوي نوح مهلاعن قفَخ عمتي هن هربق يف عيضو اذإ تيما
 ٌلعف ناكو هلامش نع ةاكزلا ناكو هنيمي نع ٌمايصلا ناكو هسأر دنع ًةالصلا تناك

 هلجِر دنع سانلا يلإ ناسحإلاو فورمملاو تالّصلاو ةقدّصلا نم تاريخا

 لوقف هني نع ىتؤي مث لخدم يلبق ام : ةالصلا لوقتف هسأر لبق نم ىتؤيف
 مث لَخْدَم لبق ام : ةاكزلا لوقتف هراسُي نع ىَتؤي من لَحدَم يلبق ام : اصلا
 لإ ناسحإلاو فورم ةقدصلا نم تاريخا لعف لوقف هم بق مى
 تن دقو سمّشلا هل تَلم دق سلجيف سلجا هل لاقبف لخالم يلبق ام : سانل
 هيلع ٌدَهَْ اًذامو هيف لوقتام مُكلبق ناك ىذلا اذه كتيأرأ هل لاقيف بورغلل

 .هنع كلأسن امع اًنربْخأ ٌلَعفَتس كن نولوقيف َيّلَصَأ ىَّتَح ينوعد : لوقف

 )١( حيحص دانسإب دمحأ هاور .
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 :لاق؟ هيلع دامو هيف لوَُ اذام مُكَبَ ناك ىذلا لجرلا اذه كتبأرأ

 قحاب ءاج أو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنأ دَهشأ المَحم : :لوقيف

 ءاش نإ ثعبُف كلذ ىلعو تم كلذ ىلعو َتْييَح كلذ ىلع : هل لاقيف هللا دنع نم

 كل هلا دعأ امو اهنم كدَعقَم اذه : هل لاقيف ةنحلا باوبأ نم "باب هل حف مث هل

 كدعُقم اذه : هل لاقيف ِراَثلا باوبأ نم "باب هل حّتفي مث. رورسو ةطبغ دادْريف اهيف

 هربدق ىف هل حّسْفي مث . ًارورسو ةطبغ دادْرَيف هَتْيِصَع ول اهيف كل هللا دلعأ امو

 لا ىف هتمسن لعجتف هنم دب امك دسملا داعيو هيف هل رونيو . ًاعارذ نوعبس

 نيا هللا تبقي 9 : ىلاعت هلوق كلذف .ةللا رجش ىف قلعت ريط ىهو بيلا

 اذإ رفاكلا نإو ٠ ةيآلا_ < ةرخآلا ىفو اَيندلا ةاََحْلا ىف تباقلا لوقلاب اونمآ

 نع ىنأ مث ءئش دَجوي الف هنيمَي ب نع ىنأ مث . "ءىش دجوي مل هسأر لبق نم ىنأ
 0 هل لاقيف . *ىش دّجوُي الف هملجر لبق نم ىنأ مث ءىش دَجوُي الف هلامش
 وقت اًذام مكلبق ناك ىذلا لجرلا اذه ككتيأرأ : :لاقيف . ًافئاخ ًابوعرم سلجيف
 . لمحم : هل لاقيف . همسال ىدتهي الو لجر ىأ : لوقيف ؟ هيلع دهشت اذامو

 ىلع : هل لاقيف ”سانلا لاق امك تلق ًالوق اوُلاق سانلا تعمّس ىرذأ ال : لوقيف

 .رانلا باَوْبأ نم باب هل حمي مث هللا ءاش نإ تعبت هيلعو تم هيلصعو َتْييَح كلذ

 مث ربو ةرْسَح دادّريف اهيف كل هلل دعأ امو رانلا نم كَدَعْشَم اذه : هل لاقيف

 ول اهيف كل هللا دعأ امو اهنم كدعُقَم اذه : هل لاقيو . ةنجللا نم باب هل تفي

 هعالضأ هيف فلتخُت ٍىتح ِهرْبَق هيلع قيضي مث ٠ .ًاروشو ٌةرّسح هدادزيف هّمعطأ

 ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل إف 9 : هللا لاق ىتلا ةَكْنِضلا ةشيعملا كلتف
200 

 4 ئمعأ

 .هل ظفللاو هحيحص ىف نابح نباو طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(
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 تّسفد هسأر لبق يأ ذإف هربق ىف لجل ىتؤي : ىناربطلل ةياور ىفو

 هعفد هَيلْجر لبق نم ينأ اذإو . ةقدّصلا هّتعفد هيدي لبق نم ىنأ اذإو نآرقلا ةوالت

 . دجاسملا ىلإ هيَ
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 ةمايقلا موي لاوهأو ثعبلا
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ةيدمحملا ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ امو

 روصلا نع انرسبخأف ةمايقلا موي لاوهأ ىفو ثعبلا ىف ىرجُي ام انرسبخأ ملسو

 ةَحْيَّص نع ٌةرابع وه هيف خفنلاو « قوبلا لثم ُنرق هنأو . هيف خفتي ىذلا

 حانجو ءاوهلا ىف ناحاتح ةحنجأ ةعبرأ هل هنأو ليفارسا نع انربخأو .ليفارسإ

 بتنك ىحولا لَن اذإسف . .هنذأ ىلع ملقلاو هلهاك ىلع حانجو هب َلبِرَسَت دق
 دقو هيَتبْكَر ىدحإ ىلع ثاج روصلا كاَلَمو , ةكئالملا تسرد مث مقل

 ّمَض دق ليفارسإ آر اذإ رسأ دقو هرمهظ ىنْحَي روصلا ٍمَهَلاَف ىرخألا بصت

 « روصلا ىف فني نأ هحانج
20 

 لبق مكيلع عُلطَت لاقف كلذ ىلع مسقأو ٌةأَجَ ةتغب ىنأت ةعاسلا نأ ربخأو

 ءامسلا ىف عفَترَت لازَت الف سرتلا لثم برا لبق نم ءادوس ٌةباحَس ةعاسلا

 الف هللا رسمأ ىتأ سانلا اهيأ اي : دانم ىداني مث ءامسلا الّمَت ىتح رشْمَت ةتنتو

 نإ هديب ىسفن ىذّلاوف » : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . هولجعتسَت

 هنم ىقْسُي الف هَضْوَح ٌردْمَيَل لجّرلا نإو , هنايوطي الف بونلا ناري نيلجرلا

 ." «ادبأ هبرشي الف هتقان بّلحَي لجرلاو ءادبأ ًائيش

 . ( ءاملا هنم برستي الثل هنيط ىأ ضوحلا ردم)

 امهدحأ سأر ةيناثلا ءامسلا ىف امهنإ ١ : لاقف . نيخفاثلا نع ربخأو

 )١( طسوألا ىف ىناربطلا هاور .

 ديج دانسإب ىناربطلا هاور (؟) .
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 قرسشلملاب هالجرو بِرْمَلاب امهدَّحأ سأر : لاق وأ .برغماب الجرو قرشنملاب

 ." « ناخفتيف روصلا ىف اخفي نأ نارَّمْؤي ىتم نآرظن
 غلبو قرعلا مهمل دق . 0 ار ةارع ًةافح نورشحي سانلا نأ ربخأو

 لاقف ضعب ىلإ انضعَب رظني : نيبجعتم ةشئاعو ةملس مأ تلاقف ناذآلا موحش
 هيو دال و

 هسفنب لك لغش دقف كلذ ْمُهَمهَي نأ نم دشأ رمألا ١ ٍملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 20 ( هينغي نأش ذئموي ئرما لكل »

 : ىلاعت هلوقب ًالدتسم ًابوحسم ههجو ىلع رَشْحَي رفاكلا نأ ربخأو
 هل لاقف كلذ نم سنأ بجعتف# مّنِهَج ىلإ مههوجو ىلع نورشحي نيذّلا»
 ىلع رواق ايندلا ىف نجلا ىلع هاشْمأ ىذلا سيبأ ٠ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 47 « انبَر ةّرعو ىلب : هغّلب نيح ٌةداتق لاق ؟ ههجَو ىلع هّيشُمي نأ

 موي سانلا رشح ةددعتم روص نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثدحتو

 ىلع ,ةكئالمل مهبحْسَت نم مهنمو . ًيساك امعاط ابكار مشي نم مهنمف .ةمايقلا

 رشحي نم مهنمو ٠ .*” «َنوُعْسَي نوشمي نم مهنمو . رانلا مهرشحتو مههوجو
 لاب ام : لاقيف مهماداقأب سانلا مُهَوطَي ( ريغصلا لمشلا ىأ )لا ةروُص ىلع
 .50 «ايندلا ىف نوُرَبَكَْلا ءالؤه : لاقيف ؟رّذلا روص ىف ءالؤه

 ل رو 2

 لاجرلا روص ىف رّذلا لاثمأ ةمايقلا م موي نوربكتملا رشح: ةياور ىفو

 )١( ديج دانسإب دمحأ هاور .

 نم عطقي ىذلا دئازلا وه ةفلقلاو . فلقلا وهو لرغا عمج ءارلا ناكساو نيغلا مضب لرغلا )3
 . ثعبلا دعب سانلا ىلع ىلاعت هللا هدري اذهف ةدالولا دعب ةفشحلا

 .ىناربطلا هاور (")
 .ملسمو ىراخبلا هاور (4)
 . ىئاسنلا هاور (5)

 .رازبلا هاور )١(
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 سلوب : هسل لاقي منهج ىف نجس ىلإ نوُناَسي ناكم لك نمثل مان

 )) لاّبخلا ةنيطرانلا لهأ ةراصع نم نوُقُسي رايثألا ران مهوُلعَت 1

 ريسعب ىلع نانثو ًابهار رشي نم مهنمو . بغار رشح نم مهنمو 0

 ع رانلا مهّتيقب رشحتو ريعب ىلع ٌةرشعو « ريعب ىلع ةعبرأو ريعب ىلع ةثالثو
 . اوحبصأ ثيح مهعم حبصتو .اوناب ثيح مهعم تو « اوف ثيح مهعم

 ا"'« اوسْمَأ ثيح مهعم ىسْمتو

 نيعبس مهّقرع ضرألا ىف بهدي ىنح ةمايقلا موي نوقرْعَي نم مهنمو ,
 "”«مهتاذآ علي ىتح مهمجلي هنإو ًاعارذ

 هقرع غّلبَي نم سانلا نمسف « نوقِْعَيف سانلا نم وثدت سمسشلا نأ ربخأو ١
 نم مهنمو ؛ يسكر ىلإ ْْلبَي نم مهنمو « قاسلا فن لبي نم مهنمو ؛ هَ

 مهنمو « هيّبكنم غبي نم مهنمو ةرصاخلا لي نم مهنمو ءزُجعلا ىلإ لَ
 لوسر تيأرو ءهاَف اهمّجأ هديب راشأو هّطَسو نم مهنمو .هقنع غلبي نم

 برضو : 0 بع
 انيمي هّيّتحر رود سأرلا بيصُي نأ ريغ نم هسأر قوف هدي َرَمَو راشأو هديب
 29 الامشو

 براي :لوقم ِهّنإ ىتح اميظع ًاغَلبم دبعلاب مويلا كلذ ىف ةدشلا عْلْبتو ,
 ملعي وهو - دجأ امم ىلإ نوهأ رانلا ىلإ ىب كّلاَسْرِإِف «رانلا ىلإ ْوَلو ىتحرأ

 هثرويف ناويحلا قحلي ىذلا داسفلاةنيط ىأ :لابخلا ةنيط هلوق ؛ ىذمرتلاو ىئاسنلا هاور )١(
 .ركفلاو لقعلا ىف رثؤملا نونجلاك ابارطضا

 . ملسمو ىراخبلا هاور (؟)

 . ملسمو ىراخبلا هاور (5)

 مكاحلاو نابح نباو ىناربطلاو دمحأ هاور (5 )5
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 ىلع فقخي هنكلوا ةنس فلآ نوسمخ هرادقم مويلا كلذو باذعلا ةّدش نم اهيفام

 ةمألا هذه ءارَقُف ىَداَنيو ةبوتكم ةالص نم هيلع فخأ نوكي ىتح نمؤملا

 «انربصَف اني اني :نولوقيف ؟ ملمع اذام : مهل لاقيف ,نوموقيف اهنيكاسمو

 ةنجلا نوُْخَديَف « متقدص : :لجو رع هللا لوقيف ءاتريَغ ٌناطلسلاو لاومألا تيلوو

 نونمؤملا نيف اولاق .ناطلسلاو لاومألا ىوَذ ىلع باسحلا ةداش ىقبتو سانلا لبق

 مويلا كلَّذ نوكي مامَقلا مهيلع ليو روُت نم ىسارك مهل عّضوُ : لاق ؟ ذئموي
 " « راهن نم ةعاس نم نينمؤملا ىلع رصْفأ

 . مهلامعأ فالتخاب ماقملا كلذ ىف مهلاوحأ فلتختو

 نم مهنمو هيي نيب ىعْسَي ميظّعلا ٍلبَجما لثم مهروث نوكي نم مهنمف 1 ١

 همَدُق ماهبإ ىلع رو ىَطْعُي الجر مُهرخأ نوكي ىتح كلذ نم َرَعصأ هروُ ىَطْعي
 مهد

 كرابت برلاو لاق ماَق ء ءىفطأ اذإو . مدق همدق ءاضأ اًذإف «ةرم افطيو ٌةرَم ءىضب

 .فيسلا دَحك هرثأ ىَقْيف ِراَثلا ىلإ مهب رمي ىتح مهمامأ طارصلا عضي ذب ىلاعتو

 مهنمو نْيعلا ةَقرَطك رمي نم مهنم ؛ مهروُ رْدَق ىلع نوّرمَيف اورم : لوقف :لاق

 رضاك سي نم مهنمو : باحلي نم مهشدو قربلاك رمي نم

 َرمَي نم مهنمو ؛ سرّقلا دش رمي نم مهنمو « حّيرلاكٌرُمَي نم مهنمو ٠ بكوكلا

 هيَدَيو ههجو ىلع وبْحَي ِهيَمق رْهَظ ىلع هون ىَطعُي ىذلا رمي ىتح لجّرلا دَشك
 كلاذك لاي الف الا هاو بيِصُتو لج قلتو لج رو دي رَجُن هيلجرو
 ادحأ طْمي مل ام ىئاطعأ ىذلا هلل دمحلا :لاقف هيلع فّقو صّلَخ اذإف صلي ىنح

 باب دنع ( رهن ىأ ) ريدَع ىلإ هب قلطنيف : لاق « اهتيأر ْذِإ دعب اهنم ىناجْنأ ْذِإ

 ٍلَلَخ نم ةئجلا ىفامأ ىريف مهّتآولأو ةنجلا لهأ حير هيلإ دوعَيف لسَمْغِيَف ةنجلا

 .هحيحص ىف نابح نباو ىناربطلا هاور )١(
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 عم <

 نم َكَتيِجَن دقو ةنجلا لأستأ : هلل لوقي ؛ ةنجلا ىنلخدأ بر : لوقف بابلا

 اهتاوص ىل ) اهّسْيسَح ممم ال ىّنَح آباتجح اهتيبو ىنيب لعجا بر :لوقيف ؟رانلا

 هيلإ ةبسننلاب هيف وه ام نأك كلذ مام لن هل عقري وأ ىريو هنا خد :لاق (

 ؟هريغ لست هتسيطعأ نإ كلعل : لوقيف ءلَِْلا كلذ ىنطغأ بر لوقف ملح

 ىرّيو هِيَ هاطعبف هنم نسحأ لوم ىأو ءهَرْيَغ لآسأ ال كترعو ال : لوقيف
 «َلِْنلا كلذ ىنطغعأ برا: لاق ملح هيلإ ةبسنلاب هيف وه ام ّنأك الْزنَم كلذ مامأ

 «كترعوأل : لوقيف؟ ريغ لآ هتيطعأ نإ كلعل : هل ىلاعتو كرابت هللا لوقيف

 ال كلام : هركذ لج هللا لوقيف ٠ تكسي مث هلْ ءاطعيف هنم نّسحأ لَم ىأو

 ع هركذ لج لج نا لوقيف كيحَتسا ىنح كقلأَس دق بر : لوقيف ؟ لاس

 زهتأ :لوقيف ؟ هفاعضأ ةرئشعو اهتيتفأ موي ىلإ اهتفَلخ دم ايندلا لْثم كّيطعأ نأ

 دق كل ىلع يكول : هركذ لج برلا لوقيف :لاق ؟ ةّرعلا بر تنأو ىب

 ىتح هلا ىف لمي قلطُيف : لاق سانلاب قحلإ : لوقيف «ساّنلاب ىنقحلا :لوقيف ٠

 كسأر عقرا لوقيف ءًادجاٌس رخين ةرد نم رصَق هَل عفر سانلا نم اند اذإ

 كلزاَنم نم لن وه امنإ : لاقيف ىبر ىل ىءارت وأ ىبر تيأر : لوقيف ؟كلام

 :لوقيف .( اففكا ىأ ) هما هل لايف . هل دوجسلل ايهتّيف الجر ىنأي مش :لاق

 كديبع نم ٌدّبَعو كنارُح نم نزاخ انأ امنإ : لوقيف « ةكئالملا نم كَّلم كّنأ تيأر

 انأ ام ىلع ( هدي تحت ام ظفاحلاو ليكولاو نزاخلاك وه ) نامرهق فلأ ىدي تحَن
 ىيسدل ع

 ةقوجم ةرد نم وهو : لاق . رضققلا باب هل حّتفي ىتح همامأ قلطني لاق . هيلع

 ارم ةنطبم ءارضخ ةرهو هلت اهنم هيام اهالشأو اهاوبأو اهفئاقس

 ؟ةناطب اهل ىأ ) ةئطبم ءارضَخ ةرهؤج ىلإ ىضقي باب لك . باب نوُعيس اهيف

 رس ةرهوج لك ىف «ىرخألا نول ريغ ىلع ةرَمْوَج ىلإ ىضفت ّن ةرهوج لك
 هل 6_ وَ

 ْنَم اهقاّس خم ىرُيةَّلَح نوعبس هيلع نع ءارْوَح نماندأ فئاصوو ٌجاَوزأو
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 ىف تدادزا ةضارعإ اهندع ضرعأ اذإ « اهتآرم هدبكو هتآرم اهدبَك « اهلّلح ءارو

 ىنيع ىف تذدزا ْدَقل هللاو : اهل لوقيق . كلذ لبق تناك امع اقع نيعبس هنيع

 : هل لاقيف . ًافْعِض نيعبس ىنيع ىف تدَدزا تنأو : هل لوقتو ًافْعض نيعبس

 هذ ماع ةئام ةريسَم كّكلم : .هل لاقيف . فريف ( هلكلماو برت ) فرثشأ

 لهأ ىنذأ نع ٍبْعَاي دبع مأ نب انئدَحي ام عمست الأ : ٌرمع هل لاقف . :لاق كَرصَب

 ذأ الو تأر يع الام : نينمؤملا َريمأ اي : لاق ؟ مهالعأ ٌفيكف ًالزنم نجلا
. 1١) 

 ثيدحلا نا (« ثعمس .

 .مكاحلاو هل ظفللاو ىناربطلاو ايندلا ىبا نبا هاور )١(



 رشنلاورشحل ا رومأب ةيدمحملاةمألا فيرعت

 رومأ ىلع اهعلطأ نأ اضيأ ةيدمحملا ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ امنو

 . بابلا اذه ىف ىرجي امو باسحلا

 اميف هِرْسَع نع ةلاحم ال عبرأ نع سي نأ دبال دبع لك نأ ربخأ دقف ١

 نعو . . هّقَقنَأ اميفو هبستكا َنْيَأ نم هلام نعو هب لمع اذام هملع نعو هان .هانفأ

 '' « هالبأ اميف هملسج

 « حلاصلا لمَصلا هيفناوُيد نيواود ةثالث ةمايسقلا موي مدا نبال [ جرخيو 0(

 ةمشن رَعصأل لجو رع هللا لوقف هيلع هللا نم مَعْنلا هيف ناويدو . هبوُد هيف ناويدو

 هلمع بعوتستف . حلاصلا هلمع نم كّنمَّن ىذخ : معّتلا ناويد ىف : لاق هبسحأ

 بوئذلا ىَقبَتو تيقوتسا ام كَرعَو : لوقتو ( فرصنت ىأ ) ىحنتت ا مث حلاصلا

 ىدبعاي : لاق دبع محْرَي نأ هللا دارأ اذإف حلاصلا لمّملا بّهذ دقو « مَمنلاو
 ع

 كل تْيِهَوو : لاق هبسْحأ « كناَنيَس نع تزواجتو كتائسح كل تفعاض دق

00 
 ىلاعتو هناحبس هل مع مام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نسيب دقو . ( ىمعن

 معنلا نم ةمعن لقأ ةّلباقم ىف ائيش ىواسي ال دبعلا َّلمَع ّنأو دبعلا لمعل ةبسنلاب

 . ةيهلإلا

 ىبتلا ىتأ ةشبحلا نم الجر نأ » : امهنع ىلاعت هللا ىضر رمع نبا نعف

 ام لْذمب تْنَمآ نإ تيأرفأ , ةوبنلاو ناولألاب انيلع متاّضُف . هللا لوسراي :لاقف »

 . ىذمرتلا هاور )١(
 .رازبلا هاور (؟)
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 ىبنلا لاقف ؟ َةّنَجْلا ىف كعَم ٌرئاَكَل ىَنِإ هب تلمع ام لثمب تلمعو « هب تنَمآ
 ْنَّم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ,ىننلا لاق مث« َمَعَن : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 : لاق نمو هللا دنع ( هدّيحْوَت قايم ىا )هع اهب هل ناك هلا الإ هلإ ال لاق
 َدْعِب كلهن فيك هللا لوسراي : ٌلجر لاقف ةّسَّح فلأ ٌةئام هل بنك هللا ٌناحبس
 مى لجرلا نإ هديب ىسفن ىذدّلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبلا لاقف ؟ اذه
 داكتف هللا معن نم ٌةمعتلا موُقتف هَلَْنأل لبج ىلع عضو ول لمَعَب ةمايسقلا موي

 مث ,هتمحر نم هلل لضفدي ام الول هلك كلذ (ةممنلا همك َحَجْرَت ىأ ) دمت

 ىلإ 4 اروُكَذم ايش نكي مل ٍرهَدلا نَم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ له »#: ْتَلْرَن
 هللا لوسراي : ىشبحلا لاقف .4 اريبك اكلمو اميعت تيأر مث تيأر اذإو ) :هلوق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ؟كنيع ىرَت ام لثم ةنحلا ىف ني ىرَت لهو

 انأف : رمع نبا لاق حور تجرح ىأ )هَ اضاف ىتحح ىشبحلا ىكبف ؛ معن

 ىف هلخدي ىأ ) ."' ' « هترفح ىف هيلدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تْيأر

 )١( ىناربطلا هاور .



 541/ 

 هتدابعب ردعملا دياعلا ةصق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ : لاق هنع ىلاسعت هللا ىضر رباج نع ١

 هدابع نم ًادبع هلل نإ قحاب كعب ىَذّلاو دمحم اي: ليربج لاق : لاقف ملسو هلآو
10 

 ىف أعادذ نوال هوو ضع ٍَبلا ىف لستج سأر ىلع ةنس ةئامسسمخ هن ب

 نبع هل جرخأو ةيحان لك نم خسف فالآةَعبرأ هب طيحمرحبلاو اسارذ نيث

 لبجلا لمس ىف ( عمتجي ىأ ) عقتتسيف بدع ءامب ضْيَت عّبصألا ٍضْرَعب بدع

 نم باصأف َلَرَت ىَسْمأ اذإف .هَسْوَيةَنأمر ةليل ل ك ىف هل جرخُم نمر ةرّجبشو
 تقو دنع بر أسف . هتالصل مآق مث :اهّلكأف ةناّمرلا كلت ذخأو ءوُضَولا

 اليس هيلع هدسْقُي ءىشلالو ٍضرألل لمي ال نإو ًادجاس هضيقي نأ لجألا
00 

 انْجرَع اذإو اَنطباَذإ هيلع رمت نحنف َلَعفف :لاق . لجاس وهو هللا هّنعبي ب ىتح

 :برلا هلل وضيف هلل ىَديَنْيَبْفقوُيَف ةمايقلا موسي تمني هنن ملعلا ىف هلد جت

 ىدبع اولخذأ :لوقيف .ىلمعب لب بر : لوقيف ىتمخرب ةدجلا دس اول
 ذآ

 ةمن يو ةنس ةنامسمخ ةدابعب اطحأ دق صَل هن دجوُف ليو

 3 : ىدانيف . ٌرانلا ىلإ ٌرَجيف رانلا ىدّبَع اولخْدأ : لوقتيف هيلع ًالّضف دَسَجلا

 نم ىدببعاي : لوقف . هيدي نيب فقويف «ةودر : لوقيف نجلا ىنلخدأ كتمْحرب

 ةدابعل َكاَوََق نم: لوقيف . براي تنأ : لوقيف ؟ ًائْيَش كت ملو َكقَلَخ

 ء ةجللا طّسو لج ىف كلزنأ ْنّم لوقيف براي تنأ :لوقيف ؟ةنس ةئامسمخ

 جرخت امإو ةناّمر ةليل لك كل جرخأو , حلاملا ءاملا نم بدماء كل جّرْخآو
 : لاق . براي تْنأ : لوقيف ؟ لَعَفف ًادجاس كضبفقتي نأ هتلآسو « ةنسلا ىف ةَجّرَم
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 اي تنك دبا منَ ةجلا دبع اولخذأ . ةنجلا كّلخْدُأ ىتمخربو ىتمْخرب كلذ
 ."7« دمحم اي هلل ةمحرب ءاّيشألا امّنإ : ليربح لاق «ةنَجلا هلل هلَخدأف . ىدبع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأ امةيقب
 رشنلاو رشحلارومأ نم

 ال ىتلا ةاشلل قيل ِهّنِإ ىتح ضعب نم مهضْعب قلخلل صتقا هنأ ربخأو ١
 دّبعللو « ةرذلا نم ةرذلل ىتحو . ايندلا ىف اهْمحّطَت اذإ ْنرق اهل ىتلا نم اهل نق
 هْعمْسَي امك دعب نم هعِمْسَي تاوصب ىلاعتو هتاحبس "قّملا مهيداني مث ؛ هكوُأمَم نم
 هلو راَنلا لُخْدَي نأ رانلا ٍلْهَأ نم ىغشي ال ٠ كلك انأ ٠ نايدلا انأ : برق نم

 نأ ةنجلا لهأ نم دَّحأل ىغبتي الو هنم هّصْقَأ ىَّنَح قَّح ةنجلا لهأ نم دّحأ دنع

 . « ُةَمْطّللا ىتح هنم ُهَصْقَأ ىّبح قَح هدنع رانلا لهأ نم دحألو ةنجلا َلْخْدَي

 ةملّظلا نيب منهج ٍرْسَج ىلع ناك اذإ ىَتَح ةمابقلا موي ملاظلا ءىجيو

 نم نوصقب اومن نبذل حربي امف هب هملظ ام فرو هقَرَعَف مولظملا هَل ةرعولاو
 اح ى ىعئ-

 انَسَح ْمُهَل نكي مل نإف « تاّنَسْملا نم مهيدي ىف ام اوعي ىتح اومَلَظ نيِذّلا

 سا و

 .« راثلا نم لّفسألا كّردلا دروي ىتح مهتائيس نم مهيَلع در

 فّدقو اذه منش دق هثكلو مايصو ةاكزو ةالصب مويلا كلذ ىف ٌلجر ىتأيو

 نم اذهو هتانسح نم اذه ىَطعُيف اذه برضو اذه مد كّنَسو اذه لام لَكأو اذه

 تَحرطو مهاياطَخ نم ذخأ هيلعام ىضقي نأ لبق هتانسح ْتيِنَف نإف هتانسح

 )١( مكاحلا هاور .
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 . سلفملا وه كلذو . رانلا ىف حرط مث هيلع

 هس و

 : لوقيف هبر دبعلا ىقلي نأ » وبيلا كلذ ىف ةعقاولا باسحلا روص نمو

 لْيَخْلا كل ْرخَسُأو كْجوُرأو كدوَسُأو كْمرْكأ ملأ ( نالفاي ىأ ) لم ىأ

 وهو هسفنل شيجلا سيئر هذخأي ام ذخأي ىأ ) ؟ عَبرَتو آرت كرّذأو لّبإلاو

 .ال لوقيف ؟ ىقالم كنأ تْنَظأ : لوقيف براي ىلب : لوقيف ( مناغملا عبر

 كمرركأ ملأ لق ىأ لوقيف ىناثلا ىَقلَي مث ٠ ىنتيسن امك كاسنأ ىنإف : لوقيف

 : لوقيف ؟ عبرتو سأرَت َكرَذأو لبإلاو ليخلا كل ْرْحَّسَأو كجوزأو كدوسأو
 كاسْنأ ىنإ :لوقيف . ال :لوقيف ؟ ىقالم كنأ َتْدَظَأ :لوقيف . براي ىلب

 كذوسأو كْمرْكأ ملأ لف ىأ : لوقيف ثلانلا ىقلي مث ٠ ىنتيسن امك

 ىلب:لوقيفة؟ عيرَتو سأرَت كرْذأو ليإلاو | لّيخلا كل ْرخَسَأو كْجْوَرُأو

 كباتكبو كب تنَمآ بر أ لوقيف ؟ ,ىنالم كنأ تن : لوقيف . براي

 انهه : لوقيف . عاطتسا ام ريخب ىتأيو تفدصتو تدصو تيأصو كلسربو
 ىذلا اذ نم هسْقَن ىف ٌركفتيف ٠ كيلع ًادهاش تعبت نآلا : لوقي مث ذِإ

 همحلو هداف قطْف ىقطنا : هاخقل افيو هيف ىَلَع متخيف ؟ َىَلَع دش

 هللا طَخْسي ىذلا كلذو « قفانملا كلذو . هسفن نم رَدْعُيل كلذو هلمَحَب همظعو
 كلل هيلع

 وه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نوكيف ٍمتهج ىلع اطارصلا ماقي مث

 « مَّلَس مّلَس مهللا ملك« الإ حا سوي ملك لو وجب ل

 ىأ ) ليخلا ديواجأكو ريطلاكو حيرلاكو قربلاكو ٍنّيعلا فرطك نونمؤملا رمي

 ("قرم شوُمْخَم )ٌشوُدْخحَمو . مَلَسُم جاف .باكرلاو ( ةعرْسْلا نصح

 . ملسم هاورا (1)
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 . « منهج ران ىف ( عورصم ىأ ) شودكمو (لسرم
 ىف اوُطَقَس نيذلا مهناوخإ ىف اوُمَقْسَي نأ نيجانلا نينمؤملل ندي مث”

 ؟ نوجحيو نولصيو انعم نوموصُي اوناكا اًنناوخإ انبر :نولوقيف منهج

 اقلَخ نوج خف رانلا ىلع مهروص مرحتف ٠ ؛ مكقرع ْنَم اوجرْخأ مهل لاقيف
 ىقب ام انبر : نوُلوقي مث ٠ تيكر ىلإو هقاس فصن ىلإ رانلا تْذَخأ دق ًاريثك

 نم رانيد َلاقثم هبلق ىف متدجو نمف اوعجرا : لاقُيف . هب انترمأ نمت اهيف

 ًادحأ اهيف ْرَّدَن مل انّبر نولوقي ا . اريثك ًاَقْلَخ نوجرخي . هوجرخأف رْبَخ
 نم رانيد فصن لاقثم هبلق ىف ٍمُثدَجو ْنِمَق وعجرا : لوقي مث « انترسأ نم

 اًنترمأ نم اًهيف ْرَدَت مل انبر : نولوقي مث ًاريثك ًاقلَخ نوجرْخيف هوجرْخأف ريخ
0 

 . اد

 هوجرْخأف ريخ نم ةْرَذ اقسم هبلق ىف ْمَتَجو نمف اوعجرا : : لوقي مث

 زع هللا لوقف ٠ ريح اهيف ردت مل انبر : نوُنوقي مث ٠ .ًاريثك اقلَخ نوجرخيف
 ضبْشيف نيمحارلا محْرأ الإ َقبَي ملو نويسنلا عّفَشو ةكئالملا تعش : لجو

 ًاممح اوداع دق طق ًاريخ اوَُمْعَي مل راشلا نم اموق اهنم جرخسيف الا نم ةَضبَق

 ٌَبحلا جرخت امك نوجرخبيف ةايحلا رهن : هل لاقي ةنجلا هاوفأ ىف هت ىف مهل

 ىلإ نوكي ام ٍرَجَسشلا ىلإ وأ رَجَحلا ىلإ نوُكَت اهتورتاآلا . ٍلْيّسلا لْبمَح ىف
 وأ ناَممّللاو ةرفصلا ىف ىف رجحلا نول ىلإ ليمت ىأ ) ٌرضْيَحُأو رفّيصأ سمسشلا

 : اولاقف ضيِأ نوكي لظلا ىلإ اهنم نوكسي امو « ( ةَرضُحْلا ىف ف رجسشلا ىلإ
 مهباقر ىف وّلؤللاك نوجرْخيَف : لاق . ةيدابلاب ىعرت تنك كنأك . هللا لوسراي

 م
7 

 ريغب ةنجلا أ مِهلَخْدأ نيزذلا هللا ءاقتع ءالؤه . ةنملا لهأ مهفرعي ٍميتاوخملا

 . مكل وهف هومتيأر امف ةنجلا اولْخدا : لودي مث هوُمَدَق ربخ الو . هولمع ٍلمَع
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 لضفأ ىدنع ْمُكل : لوقيف نيملاعلا نم ادحأ طغت مل ام اًنيطعأ ار : نولوقيف

 طخسأ الف ىاضر :لوقيف اذه نم لَضْفَأ ءىش ىأ انبراي نولوقيف . أذه نم

 . ( ًادبأ مكيلع
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 طارصلاو نازيم لاو ضوحلا

 ملعلا نم هب ىلاعت هللا مهمركأ ام ةيدمحملا ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ امو

 . ةقباس ةمأل لصفي مل ام طارصلاو نازيملاو ضوحلا نع

 « عرسم بكرمب رهش ريس وحن هلوط ةفاسم ًادج ليوط وهف ضوحلا امأو
 ضيبأو لسعلا نم ىلحأو . كسملا نم احير بيطأ . ةيواستم ةعساو هيحاونو

 دوسي ملو « ًادبأ اهدعب ًامظي مل ةبرش هنم برش نم جلثلا نم دربأو « نبللا نم
 نم رخآلاو بهذ نم امهدحأ « ةنجلا نم هنادمي نابازيم هيف ىرجي . ههجو

 دمحم انديس ةعيرشب كسمت نم هلهأو ؛ءامسلا موجن ددعك هباوكأو «(ةضف) قرو

 هيلع ام ريغ ةديقع ذختي مل نمو اوريغي ملو اولدبي ملو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 هنع درطي هنإف لدب وأ ريغ نم امأ . هباحصأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ةملظلاو ةلزتعملاو ضفاورلاو جراوخلاك نيملسملا نم ةعامجلل فلاخملاو دترملاك

 .رافكلاو عدبلاو غيزلا لهأو , يصاعملاب فختسملا رئابكلاب نلعملاو .نيرئاجلا

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو . نيرجاهملا ءارقف هيلع ًادورو سانلا لوأو

 . ةمآلا نم هيلع دري نم رظتني ضوحلا ىلع ملسو
 تاوسمسلا هيف ْتَنَرَو ول هللا قاخ نم ميظع قلخ وهف نازييملا امأو ١

 نإف نازيملا يتفك نيب فقو مدآ نباب ءيج اذإف لكوم كلم هب . تعسول ضرألاو
 ىقشي ال ةداعس نالف دعس : قئالخلا عمسي توصب كلملا كلذ ىدان هنازيم لقث

 ىقش : قئالخلا عمسي توصب كلملا كلذ يدان هنازيم فخ نإو «ًادبأ اهدعب

 . « ًادبأ اهدعب دعسي ال ٌةواقش نالف
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 نم دحأو ةرعشلا نم قرأ منهج نتم ىلع دودمب رسج وهف : طارصلا امأو

 نم ( ٍديدح نم فيطاطخ ىأ ) بيلالك هيلع ( ةقلزم ىأ ) ٌةَلْرَم ةضحدم فيسلا

 قربلاك رمي نم مهنمو « عورصمو اهيف ىوسهي كّسْمْسَف ءاهب فّطخي ران

 مث . وجني نأ كلذ ( ثبلي ملو هنم هل صلخم ال اميف عقي ىأ) بني الف

 مث . لجرلا لمرك مث . سرفلا ىرجك مث وجني نأ كلذ بشني الف حيرلاك
 .لجرلا ىشمك

 لوسر لاقف . تكبف رانلا اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع ةديسلا تركذ دقو (

 لهف تيب َراَثلا تركذ : تلاقف ؟ كيكيي ام : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلل

 . ادَحأ ٌدلَحأ كدي الف نطاَوَم ةثالث ىف ام :لاقف ,؟ةمايقلا موي مكيلهأ نورك

 مّلعي ىتح فُحصلا رياطَت دنعو ؟ لقي مأ هنازيم فخيأ ّمَلْعَي ىتح نازيملا دنع

 مْنهَج ْئَرهَظ نيب عضو اذإ طارصلا دنعو ؟ هرهظ ءارو مأ هنيمُي ىف هباتك عّقَي نبأ

 . ( زوجي ىتح

 لاقت هل عقدي نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سنأ لأس دقو
 نيأف : تلق : ”سنأ لوقي .. هللا ءاش نإ لعاف انأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىلع ىنبلطت ام َلوأ : ملسو هلآو هيلع هلل ىلص هللا لوسر لاسق ؟كّبلطأ

 دنع ىنّيَلَطاَف : لاق ؟ طارصلا ىلع كاققلأ َمَل نإف : تلق : ٍسنأ لاق .طارصلا

 ىنإف ضوحلا دنع ينبلطاف : لاق ؟ نازيملا دنع كققلأ مل نإف : تلق : لاق . نازيملا

 . نطا وم َةثالّثلا هذه ءىطخأ ال
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 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ائيبن صاصتخا

 هللا ىلص ًادمحم انيبن لعج نأ ةيدمحملا ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ امو

 . فقوملا كلذ عفاش وه ملسو هلآو هيلع

 عم انك ١ : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ثيدسحلا ىف ءاج امك »

 هَبجْعَت تناكو « عارذلا هيلإ عقرف « وعد ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ؟ كاذ مم نورت له  ةمايقلا موي سانلا ديس انأ : لاقو ةسهن انهنم سهنف

 ا

 دورطتالا كدي ام ىلإو ٠ هيف أم ىلإ نورا ” الا لوقيل نا .نوُلمَتحَي
 يوقد شو

 . مدآ مكوبأ ؛«ضغعب ىلإ سانلا ضْعَب لوقيف ؟ مكبر ىلإ مُكَل عفشي نم

 كيف خقتو .هديب هللا كقلخ ءرشتبلا وبأ تنأ مدآ اي : نوُلوقتيف هتونأيق
 ىلإ انل عفت الأ . نجلا كدّكْسأو ,كل اوُدَحَسْف ةكئالملا رّمآو هحر نم

 مل بضع َمْيلا بضع ىبر نإ لاقف . انعَلَبامو هيف نْحَناَم ىرتالآ كبر
 ىسقن تْيصعف ةرجسشلا نع ىناهتهّلإو هلم هدعب بَضّقي الو ءهلثم لبق بْنَ

 : نوُوُقَيِف احوُت نوُنيف وت ىلإ اوبهذا ىِرْيََغ ىلإ اوبهْذا . . ىسفن ىسقن

 . اروكش ادبع هللا كلاَمَس دقو ءضْرألا لسهأ ىلإ لّسرلا لوأ تنأ حون اي

 ؟ كبر ىلإ انل عفت الأ ءانقلب ام ىلإ ىرتالأ ءهيف نحن ام ىلإ ىرت الأ
 سس ىو

 هدعب بضغي نلو هّلئم هّلْبَق بضغي مَل اضع م ويلا بضغ ىبر نإ : لوقيف
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 اوبهذا . . ىسقن ىسقن ىنا . ىموَق ىلع اهب توعد ٌةَوَعَد ىل ناك دق هنو هلثم

 ُليلَحو هلا ىباتنأ : نوُلوُقَف ميهاربإ نوتأبف . ميهاربإ ىلإ اوبهذا . ىرْيغ ىلإ

 نإ :مهل لوقَيف ؟ هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ كّبر ىلإ انل عفشا ضرألا لْهأ نم

 ىنإو « هلثم هدعب بضُعَي نو ؛ هلثم هلق بضُفي مل ًابضع مويلا بضغ دق ىبر ىبر

 . ىِرْيَغ ىلإ اوبهذا . . ىسفن ىسقن مسن .اهرَكَذَف تابذاك ثالث تّيذك تنك

 كّلضف هللا لوسر تنأ ىسوم اي :نولوقيف ىسوُم نوُنأبف ٠ . ىسوم ىلإ اوبهذا

 . هيف ْنْحَن ام ىلإ ىرت امأ كبر ىلإ اَنل عَقنشا . سانلا ىلع همالكبو هتالاّسرب هلا

 هدعب بضغي نّلو هلم هلْبَق بَضْنَي مل ابضغ [ مويلا بضع دق ىّبر نإ لوقف

 ىلإ اوبهذا . ىبسقن ىسقن ىسفن ٠ . اهلْقب رَموُأ مَ اسفت تلق الق ىنإو  هلدم

 هللا لوسر تنأ ىسيعاي : نوُلوقيَف ىسيع نونأيف . ىسيع ىلإ اوبهذا . ىِرْيغ
 .كبر ىلإ ان عشا .دملا ىف ساّنلا تْمَّلكو هم حورَو ميرم ىلإ اهآقلا هنملَكو

 مل ًابضغ موييلا بضغدق ىبر نإ ىسيع لوقف ؟ هيف نحن ام ىلإ ىرتالإ
 سويس ىلا

 . ىبشن ىسفن ىسفن . آبلَذ ركذُي ملو « هلثم هدعب بضغي نلو« هلْثم هَلِبَق بضغي

 : نوُلوقيَ يتوُأيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ىلإ اوُبهذا ىِرْيَغ ىلإ اوبهذا

 كبنذ نم مدقت ام هللا رضفغ دقو ؛ ءايبألا مَئاَخَو « للا لوُسر تْنأ دَمَحُما
 ساو

 تْحَت ىتآف قلطْأف ؟ هيف نحن ام ىلإ ىرتالإ .كبر ىلإ انل عفشا . رخأت امو

 00 يبرل ادجاس قاف ؛ شرعلا

 هه كل

 لا باوبأ نم نبل بابا نم مههلع باسح ال م كا نم لخأ دمحم

 هديب ىسفن ىذّلاو : لاق مث . بآوبألا ّنم كلذ ىوس اميف سانلا ءاكرش مهو
 مل رس اس يل

 ُهَكَم نيب امك وأ . َرَجّمَو ةكم نْيَب امك نجلا عيراصم نم َنّيَعارْصملا نيب ام نإ
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2 00( 
 . 21 ىرصبو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع ىورو
 يع امس

 ال ىِربْم ىقْيو اهيلع نوسلْجَي رون نم ربان ءايبنألل عضوي ا : ملسو هلآو هيلع
 ىبثَعبي نأ ةقاخم بر ئدي نيب امئاق « هيلع دعأ ال : لاقوأ . هيلع سلجأ

 :لجو رع هلل لوشيف ٠ ىنمأ ىتمأ براي : لوقاف ىدْعَب ىتمأ ىو ةتبجلا ىلإ

 مهب ىعديسف . مهباسح لجع براي : لوقأف ؟ كتمأب ملص نأ ديُِ ام دَمَحما

 .ىتعاقشب ةنجلا خدي نم مهنمو « هتمحرب للا لُخدي نم مهنمف .نوبساحيف

 كلام نإ ىتح راَثلا ىلإ مهب ثعُب دق لاجرب اكاكص ىّطعأ ىتح عَلنأ لاَ مف

 . 976 ةمققن ن نم كنتمأ ىف كبر بضل تئكرت ام دمحماي : لول رانلا نزاخ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نعو

 دقأ : لوقيف ىلاعتو كراست بر ىَيِداَنب ىتح ىنمأل عّقشأ ا : لاق ملسو هلآو
0 
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 يسحا

 2 تيضّر ْدَق بر ئأ : لوقأف ؟دّمحماي تيضر

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع امهنع ىلاعت هللا ىضر رع نب هللا دبع نع

 ةعافشلا ترشحلاف ةنجلا ىتمأ فن لُخْدَي وأ ةعافّسشلا َنْيَب تاريخ : لاق ملسو

 .«حلاصلا فلسلا ىأ ) نيمدقتاو نينمؤسلل تسيل اهنإ مأ « ىفكلأو معآ اهنأل
 ل

 ملسمو ىراخبلا هاور )١(
 . باتكلا . كاكصلا ىنعمو .. ثعبلا ىف ىقهيبلاو طسوألاو ريبكلا ىف ىناربطلا هاور )١(

 . ىقهيبلاو هحيحص ىف نابح نباو ىناربطلاو رازبلا هاور (؟)
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 اهلهأ لاوحأو راثلا

 ملعلا نم اهظح رْفو نأ ةيدمحملا ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ امو

 . ةقداصلا ةوبنلا ناسلب كلذو « اهلهأ لاوحأو رانلاب ىليصفتلا

 ىلإ ليربج ءاج » : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطخملا نب زمع نع ىور
 هيلإ ماقف هيف هينأي ناك ىذلا هنيح ريغ نيح ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا
 : لاقف ٍملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لجو رع هللا رمأ ىتح كنج ام : لاقف ؟ نول رّيغتم كارأ ىلام ليربج اي

 ىل افص ليرسج اي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . رانلا خفانمب

 اهيلع دقوأف منهجب رّمأ ىلاعتو كرابت هللا نإ : ليربج لاقف مه ىل تاو راثلا

 رمأ مث ترمحا ىنح ماع فلأ اهيلع دقوأف رمأ مث تضيبا ىتح ماع فلأ

 الو اهرَرَش ءىضي ال ٌةملظم ءادوَس ىهف تدوسا ىتح :> ماع فلآ اهيلع َدقؤأف

 ىف نم تامل متهج نم حن ةربإ بْن َردق نأ ول قحاب كّدسعب ىذلاو ٠ اهبل افطب

 متهج ةَنرخ نم انزاخ نأ ول قحاب كّنعب ىذلاو  هَرَح نم آعيمج مهلك ضرألا

 . هحير ِنْنَن نمو ههجو ٍحْبُق نم مهلك ضرألا ىف ْنَم تامل ايندلا لهأ ىلإ رَرب
 هباتك ىف هللا تعن ىتلا رانلا للهأ ةلسلس قّلح نم ةَقلَح نأ ول قحاب كّنعب ىذلاو

 اهل دجوب مل ىأ ) ْتراََت امو ( تّحَدْكَدَت ) 'تضَقرال ايندلا لابج ىلع تعضو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ىلشقتسلا ٍضرألا ىلإ ىهشتي ىتح ( رارق

 ىلص هللا لوسر رظنف : لاق . تومأف ىبلق عدصتي ال ليربج اي ىبسَح ملسو
 هللا نم تنأو ليربجاي ىكبت : لاقف . ىكبي وهو ليربج ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا
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 ىف ُنوَكأ ىّلَل ءاكبلاب قحأ انأ ؟ ىكبأ ال ىل امو : لاقف ؟ هب تنأ ىذلا ناكملاب

 . سيلبإ هب ىلتبا امب ىلَتْبَ ىَلَعَل ىردأ امو اهيلع انأ ىتلا لاح ا ريغ ىلع هلل ملع

 : لاق . تورامو توراه هب ىلتبا امب ىلتبَأ ىلعل ىردأ امو ةكئالملا نم ناك دقن

 الاز امف مالسملا هيلع ليربج ىكبو ٠ ملسو هلآو هلع هللا ىلص هللا لوسر ىّكبف

 .ءايصنغت نأ اًمُكَمأ دق لجو زع هللا نإ دمحمايو ليربجاي نأ ايدون ىتح نايكي

 موقب رمف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو مالسلا هيلع ليربج عَفتراَ

 نومَلْعَت ولف منهج رمكءاروو نوكحضتأ : لاقف نوبعليو نوُكَحْضي راصنألا نم

 ىلإ مثجرخو ٌبارسشلاو ماعطلا ْمَتْقَسأ الو اريك ميكبلو اليلق متكحضل مّلعأ ام

 ةلازإب نوعرضتتو هيل ! نوؤجلت ىأ ) هللا ىلإ نورأجت ( قرطلا ىأ ) تادعصلا
 ْ 290 مكبرك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 ةرغّل وأ ةيحان ىأ ) مامز فلأ نوعبس اهل ةمايقلا موي رانلاب ىتؤي ٠ : ملسو هلآو

 .3"” « اهتورَجَي كلم فلأ نوعبس مامز لك عم ( اهيف ةحوتفم

 ونب دقوي امم هذه مكان : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق دقف اهرح ةدش امأ ١

 : لاق . ةيفاكل تناك نإ هللو اولاق منهج ران نم أزج نيعبس نم دحاو ءزج مدآ
 0 ّ ه ضرك

 « اه رح لثم نهلك |ءزج نيتسو ةعستب اهيلع تلضف اهنإ

 ةعفنم اهيف هللا لعجام كلذ الولو نيترم رحبلاب تبرضو ١ : ةياور ىفو
 0 «دحأل

 . طسوألا ىف ىناربطلا هاور )١(
 .ىذمرتلاو ملسم هاور )١(

 .ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلاو كلام هاور )2
 0 .ىقهيبلاو هحيحص ىف نابح نباو دمحا اهاور (4)
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 ران نأ نوبسحت : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ٠ : ةياور ىفو

 نيّتسو ةعضب نم ءزج ىه هراقلا نم اداوس دشأ ىه ؟ هذه مكران لثم منهج

 00 « نيعبرأو فين وأ اهنم اًءْرج

 فلأ ةئام دجسملا اذه ىف ناك ولو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقو

 دجسملا قرتحال هّسَفَن مهباصأف َسّقنتف رانلا لهأ نم لج مهيفو نوُديزَي وأ

 © ( هيف نمو

 هلق سي ب و 2 ّ
 هلوقب ىلوملا هركذ ىذلا وهو ( ةقبوم ) ىمسي مدو حيق نم داو منهج ىفو

 . ( ًاقبوم مهنيب انلعجو )
 وع ' و ِ ٠

 ءارقلل اعت هللا هدعأ ة "ريعبس موي منهج - هلم ذ تت داو منهج - مفو
 1 ىل 2 موي لك 011 0

 . ( نّرَحلا بج ) ىمسي نيئارملا
 ١ َ  0معا ماعلا سد ِ 7

 لبق ًافيرخ نيعبرأ هالعأ نم رفاكلا ىمري , ىو : هل لاقي رصق منهج ىفو
 ىوه دقف ىبضغ هيلع للحي نمو | :ىلاعت هلوقب هيل | راشُلا وهو « هّلصأ ّْلبي نأ

 . كّلهو ىدرن ىأ |

 نيعبس رادقم نهادحإ براقعو ”تايح هيف أ ) ىعد داو منهج فو...

 غدلَت ( ةنيمسلا ةمّحَّضلا ىأ ) ةّقكوملا ةلفّبلا لثم نهنم برقَعلاو « مس

 ( اهّمس ةذام ىأ )اَهنَعْدَل ةوْمَح نع منهج رَح نم دجي ام هيِهلُي الو س0

 . هل قلُخ نمل وهف
 رفا ع

 منهج ىفو منهج ءازجأ نم ءزج لثم ءاد لك ءاد نوعبس منهج ىفو

 فلآ نوعبس بعش لك ىفو ٍبعش فلأ نوعببس داو لك ىفو داو فلآ نوعبس

 .ىقهيبلا هاور )١(

 .ىلعيوبا هاور (؟)
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 .راثلا له هوجو لكأت هيح رحج لك ىفو رحج

 تيب فلأ نوعبس راد لك ىف . راد فلأ نوعبس بعش لك ىف : ةياور ىفو

 لك قالش ىف , نابعُت فلأ نومعبس رثب لك ىف رشب فلأ نوعبس تيب لك ىف

 ..هَّلك كلذ عقاوي ىتح قفانملا وأ رفاكلا ىهتني ال برقع فلآ نوعبس نابع

 ةعسل نهادحإ عسلت ( لبإلا ) تخبل ؛ قانعأ لاثمأك تايح رانلا ىف نإو

 . ًافيرح نيعبس اهرَح دجتيف

 ماوه هيف رحبلا لحاسك الحاس بج لك ىف ( ارابأ ىأ )منهل نإو

 . لاغبلاك براقعو ىتاخبلاك تاّيحو ( تارشح ىأ )

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نعو

 ةدشو هحبر نان ىذأل ضرألا طسو ىف ٍلعج مّتهج نم ًابَرَغ نأ ول ٠ ملسو

 اهرح دجول قرسشملاب منهج ررّش نم راش َنأولو «برغملاو قرشملا نيب ام هرح

 ةدحوم ءاب اهدعب ءارلا ناكساو ةمجعملا نيغلا حتفب برغلاو 0 برغملا نم

 . ةميظعلا ولدلا ىه

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 ام ىلإو اهيلإ رظنا :لاقف .ةثبجلا ىلإ ليربج لسرأ َراشلاو ةنجلا هللا قلخل : لاق

 :لاق .اهيف اهلهأل هللا دعأ ام ىلإو اهيلإ رَظنف ءاجف لاق . اهيف اهلهأل تدّدعأ

 هراكملاب تّمحف اهب رمأف ٠ اهلخد الإ ٌدَحأ اهب عمسُم ال كتزعو :لاق هيلإ عّجرف

 اذإف ٠ اهيلإ عجرف : لاق . اهيف اهلهأل تددعأ ام ىلإ ْرظناو اهيلإ عجرا : لاقف

 . دلحأ اهّلْخدَي ال نأ تفخ دقل كتزعو :لاقف هيلإ عجرف هراككاب تتح دق ىه

 اهيلإ رّظنف : لاق . اهيف اهلهأل ْتْدَدْعَأ ام ىلإو اهيلإ ْرُظناف رانلا ىلإ بهذا : لاقو

 )١( ىناربطلا هاور .
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 دحأ اهب عمسي ال كتزعو : لاقف هيلإ عجرف . ًاضعب اهّضعب بكري ىه اذإف

 : لاقف اهيلإ عجرف .اهيلإ عجرا لاقف . تاوهشلاب تَفُحَف اهب رمأف .اهلْخديف

 . « اهلخد الإ ٌدَحأ اهنم وجني ال نأ تيشخ دقل كتزعو

 غلبي نأ لبق افيرخ نيعبرأ هيف رفاكلا ىوهي ( ليو ) ىمسي داو منهج ىفو

 هقهرأس ) هلوقب ىلاعتو هناحبس هيلإ راشأ ىذلا وهو ران نم لبج اهيفو هرعق

 . ًادبأ كلذك هب ىوهيو افيرخ نيعبس رفاكلا هيف دعصتي ( ًادوعص

 وهو ( ايغ ) ىمسي تاوهشلا نوعبتي نيذلا هيف فذقي داو منهج ىفو

 لهأ لأس اذإف < اًيغ نوقلي فوسف » : هلوقب هنأش لج ىلوملا هيلإ راشأ ىذلا

 مههافشب ماوهلا كلت مهذخأتف لحاسلا ىلإ اوجرخا : ليق فيضخلا رانلا
 نارينلا مظعم ىلإ نوردابيف نوعجريف اهطشُكتف كلذ نم هللا ءاش امو مهيولقو

 : لاقيف مظَعلا ودبي ىتح هدلج َكُحَيَل مهدحأ َّنإ ىتح برجلا مهيلع طّلسُيو

 . نينمؤملا ىذؤت تنك امب كلذ : هل لاقيف معن : لوقيف ؟ اذه كيذؤي له نالفاي

 مَّطَمَف اميمح ءاَم اوُقَسَو » : ىلاعت لاق امك . ميمسحلاف مهبارش امأ

 هفوج ىلإ صلخي ىتح ميصحلا ذفنيف مهسوؤر ىلع ْبّصُيِل هنإو 4 مهءاعمأ

 نوقسيو ناك امك داعي مث رهصلا وهو هيمدق نم قرمي ىتح هفوج ىف ام تلسيف

 برقي« هعرجتي * ديدص ِءاَم نم ئَقسُيَو » : ىلاعت لاق امك .ديدص ءام نم

 عّطق هبرش اذإف . هسأر ةورف تعقوو ههجو ىوش هنم ىنذأ اذإف ههركيف هيف ىلإ
207 2 

 عَّطَقَف اميمح ءاَم اوقسو » : ىلاعت لاق امك هربد نم جرخي ىنح مهءاعمأ

 سب هوجولا ىوشي لهملاك ءاَمِب اوُناَعي اوثيغتسي نإو » : لاقو مهءاعمأ

 ميمحلاو ءايندلا لهأ نتنأل ايندلا ىف قارهي قاسغ نم اولد نأ ولو *«بارّشلا
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 . رانلا لهأ دولج نم ليسي ام وه : قاسغلاو

 ايندلا راد ىف ترطق موقزلا نم ةرطق نأ ولو : موقزلاف مهماعط امأ
 .هماعط نوكي نمب فيكف مهشئاعم ايندلا لهأ ىلع تدسفأل

 ىلاعت هركذ ام وهو جرخي الو لخدي ال قلحلاب ذخأي كوش مهماعط نمو

 . ص اذ اماعطو : هلوقب

 نويفتْسيف باذعلا نم ف مهام لدي عوُبا رالا لهأ ىلع ىقلُ ملسو هلو

 ماعطب نوثاغيف نوثيغتسّيف عوج نم ىنغي الو نمْسُي ال عيرض نم ماعطب نوثاغيف

 نوثيغتسّيف بارّسشلاب ايندلا ىف صّصغلا نوزيجي مهنأ نوركذيف ةّصْغ ىذ

 تش مههوجو نم تند اذإف ديدحلا بيلالكب ميمحلا مهيلإ عفيف بارسشلاب

 ةنرخ اوعدأ : وأوقف مهول ف ام تمل وكم احل اذ .مههوجو

 امو اوعداق ولاَ ىَب اولاَق تانيبلاب مكلسر مكيتأت كن ملأ ١ :نولوقيف منهج

 ايا» : نوُلوقيف اكلام اوعدا : نولوقي : لاق 4 لالض ىف لإ نيرفاكلا ءاعد

 . نوثكام مكنإ : مهبيجيف ذ : لاق 4 كبر اَنيَلَع ضقيل كلام

 ماع فلأ مهاّيِإ كلام ةباجإ نيبو مهتاصد نيني: شمعألا لاق

 تبلغ انبر » : نولوقيف مكبر نم ٌريخ دحأ الف مكبر اوُعدأ نولوقيف : لاق

 :لاق «َنوُلاَط انف ادع نق اهنم انجٍرخأ ار + نيلاض موق انكو انتوقش ايل

 « ٍريخ لك نم اوسيئي كلذ دنعف : لاق# نومك الو اهيف اوئسْحا »كَ : مهبيجيف

 "7 « ليولاو ةرْسَحلاو ريفرلا ىف نوذخأي كلذ دنعو

 .ىذمرتلاو ىقهيبلا هاور )١(
 .رجضلاو للملا ةدايزو سافنألا عطقت : ةرسحلاو ؛ هنم عولضلا خفتنت ةتنت ىتح سفنلا ددرت :ريفزلا
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 ران نم نيلعنب لعتنم لجر اباذع مهنوهأف باذعلا ىف رانلا لهأ توافتيو

 ءازجأ عم هيبعك ىلا رانلا ىف نم مهنمو « باذعلا ءازجأ عم هغامد امهنم ىلغي

 رمتغا دق نم مهنمو © باذعلا ءازجأ عم هيتبكر ىلإ رانلا ىف نم مهنمو « باذعلا

 ١ ؟ هميسج عيمج ميع ىأ )

 نإ وكب سانا اهب يت ثيل ىف ملسو هلآو هيلع لل ىلص لوقيو-

 ىف مهو ليّ تح راش ىف نوي راسنا لأ نإ وكام اوكبتمل
 تف مدلا نعي لين عوندلا حطمت تح (: راهنأ ىأ ) ١ لوادج اهتاك مهدودخ
 .نويعلا



 اهلاوحأو ةئجلاب ةيدمحملا ةمألا فيرعت

 ٍلصَْلا ملعلا نم اهظح َرْثو نأ ةيدمحملا ةمألا هذه هب ىلاعت هللا مركأ اممو
 نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأ ذإ « ةرهطملا ةوبنلا ناسلب اهتفصو ةنجلا نع

 كلذب هنم نْوَعْدي ةنجلا باوبأ نم باب لمع لهأ لكلو ٌةينامن ةنجلا باوبأ

 موي نومئاصلا هنم لخدي . نايرلا باب ىمسي صاخ باب نيمئاصللف لمعلا

 لخد اذإف . هنم نولخ ديف . نومئاصلا نيأ : لاقي . مهريغ مهعم لْخْدَي ال ةمايقلا

 حا نم غدي ملف قلغأ مهرخأ

 ” ا ةمحرب اولّخداف مكُياب اذه ؟ىحضلا ةالص ىلع نوميدُي اوناك

 لُخدّي ال هعبشي ىتح ًانمؤم مسعطأ نم الإ هنم لْخدَي ال صاخ "باب كانهو
 . هلثم ناك نم الإ هعم

 نمو «ةالصلا باب نم ىعد ةالصلا لهأ نم ناك نمف . ةالصلا باب كانهو

 نم ىعد ةقدصلا لهأ نم ناك نمو « داهجلا باب نم ىعد داهجلا لهأ نم ناك

 .ةنحلا باوبأ نم ىعد هللا ليبس ىف هلام نم نيجوز قفنأ نمو . ةقدصلا باب

 ًاضوت نمف ايندلا ىف لامعألا بابرأ ضعبل اهلك حتفت باوبألا هذهو

 ُ «ءعوم26 م . أ
 هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشا : لاق مث ءوضولا غبسأو

 .ءاش اهيأ نم

 ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : ةدايزب ةياور ىفو
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 . هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هتمأ نباو هللا دبع ىسيع نأو هلوسرو هدبع

 . قح رانلاو « قح ةنجلا نأو

 ةنجلا باوبأ نم هدالوأ هاقلتت غولبلا نود دلولا نم ةثالث هل تام نمو

 .ءاش اهيأ نم لخدي ةينامثلا

 تعاطأو اهجرف تظفحو اهرهش تماصو اهسمخ تلص اذإ ةأرملاو

 . تئش ةنجلا باوبأ ىأ نم ىلخدا : اهل ليق اهجوز

 ةينامث هل تحتف نهلاعو ناتلاخ وأ ناتمع وأ نات وأ ناتنبا هل ناك نمو

 . ةنجلا باوبأ

 نم نّيعارصملا نيب ام نأ انل ركذ :لاق ناوزغ نب ةبقع نع ملسم جرخأ دقو
 .ماحزلا نم طيظ وهو موي هيلع نيني ةنس نيعبرأ ريم ةنحلا عيراصت

 ام نإ هديب دمحم سفن ىذلاو: ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لوقي ةياور ىفو

 .ىرصبو كم نيب امك وأ . .رَجَهو ةكم نيب امَكل ةنَجا عيراصُم نم نّيعارصم نيب

 اهنطاب نم اهرهاظ ىرسي باوبأ ىه : هنع ىلاعت هللا ىضر ةداق لوقي

 .ىقلغنا ىحتفنا : اهل لاقي ام مهفتو ملكتو ملكتت . اهرهاظ نم اهنطابو

 ىف ميركلا نآرقلا نم انيلع هالت امب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انربخأ دقو

 دلخلا رادو ىوأملا ةنج اهنأ انربخأف . ةماعلا اهفاصوأو ةنجلا نع  هتايآ نم ريثك

 تاومسلا اهضرع نأو « ميقملا ميععنلاو ناحيرلاو حورلا اهيفو « مالسلا رادو
 . باوبألا مهل ةحتفم نيقتملل ةأيهم ةدعم ىهو ضرألاو

 ىف ةماعلا اهفاصوأو ةنجلا نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثدحت كلذكو

 ناحْيَرو الأتي رون اهنأ ةبعكلا برب مسقأو ةيسدقلاو ةيوبنلا ثيداحألا نم ريثك
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 ليوم ىيفو <

 ماَقمو ةريثك ”لّلحو ةليمج ءانسح 5 ةجوزو ةجيضن ٌةرمثو درطم رهنو ديشم رصقو
 ساقت ال ةّيهَب ةيلاع ةلحم ىف ةمعنو ةربَحو ةرضّحو ةهكافو ةميلس راد ىف دبأ ىف

 نإ لب ٠ ايندلا ىف ءىش مظعأ نم مظعأ وه ةتجلا ىف ءىش لقأف . . ًاهيفامب ايندلاب

 . اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنحلا ىف طوس عضوم

 وأ سمشلا هيلع تعلط ام ريخ اهيف ةنجلا لهأ نم دحاو سوق باق نإو

 سمطل هرواسأو هتيلحو هتنيز تدبف علط ةنجلا لهأ نم الجر نأ ولو « تبرغ
 ىرشبلا لقعلا عيطتسي الو موجنلا ءوض سمشلا سمطت امك سمشلا ءوض كلذ
 عاونأ نم رادلا كلت ىف ام ةقيقح ةقيقح روصتي نأ ةيملعلا هقافآو هكرادم تعستا امهم

 سنألا فئاطلو ميركلا هجولا ىلإ رظنلا ةعتمو ميسعنلا ةذلو مركلا دئاومو معنلا
 ىف ام ةقيقحب ماتلا لماكلا ملعلا دوجو ىفن ىلاعت هللا نأل . سدقلا ةريظح ىف
 وه اذهو 4 نيعأ ةَرق نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف 9 : لاقف « ماقملا كلذ

 لج ةزعلا بر نع هيوري امسيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هيلإ راشأ ىذلا
 َرَطَح الو ْتَعمَس ند الو تأر ّنْيَع الام نيحلاصلا ىدابعل تْدَدْعَأ ١ : هلالج

 . «رشب بلق ىلع

 نم هل هللا هدعأ اميف سمغناو ميعنلا كلذ ىأر اذإ ناسنإلا نإف كلذلو

 حرفلاو روبح او ةجهبلاب هسفنو هبلق ئلتمي ةغبص ةنعملا ىف غيصناو ماسقمو ريخ

 هنإ ىتح كتضو بعتو ةدشو سؤب نم ايندلا ىف هيف ناك ام ىسنيو رورسلاو

 هللاو ال : لوقيف ؟ دش كب َرَم له ؟ اسؤب تْيأَر له مدآ نبا اي : هل لاقيل

 ْ . طق ٌةَدش تْيأر الو طق سب ىب رم ام ىبراي
 هذه لجألو نودجملا قباستيو سفنألا عابتو جهملا لذبت ليبسلا اذه ىفف

 غلب جلدأ نمو « جلدأ فاخ نم نأ نيدقتعم نونمؤملا عراسي ةيلاغلا ةعلسلا
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 الإ لصي الف ةنجلا ىه هللا ةعلس نإو . ةيلاغلا هللا ةعلس وه لزنملا نإو « لزنملا

 هرضت الو رانلاب ةطيحملا تاوهشلا هرغت ال ىذلا ظوحلملا ديؤملاو ظوفحملا قفوملا

 ةنجلاب تفح ىتلا هراكملا

 اهِيَلإ رظنف بهذف اهيلإ ْبَصْا : ليرسجل لاق ةئجلا قلَّخ امل ىلاعت هلل نأل
 لاق مث . هراككاب اهّمَح مث اهلَّخد الإ دَحأ اهب عمْسُي ال كتّرعو بر ىأ : لاقف

 دقل بر ىأ : لاقف ءاج مث اهيلإ رظنف بهذف اهيلإ رظناف بهذا ليربج اي :

 اهيلإ ٌرظناف ْبَهذإ ليربجاي لاق راَلا هللا قلخ املف ٌدَحأ اَهلْخَدَي ال نأ تيِسَخ

 اهّلُخدَف الحأ اهب عمسي ال كتزعو بر ئأ : لاقف ًءاج مث اهيل رظَتف بهذف

 :لاقف اهّيلإ رظنف بهدف اهيل نظناف بهذا ليزبجاي : لاق مث تاوهشلاب اهّمَحف

 . اهلَخَد الإ دَحأ ىقبي ال نأ تيس قل كتزعو بر ىأ

 لاقف هيلإ رظن اهراهثأ اهيف قشو اهرامث اهيف ىّلدو ةنجلا ىلاعت هلا قلخ الو

 ىتزعو : لاقف نونؤُلا حلف دق هيلع تْيضَر ْنَل ىبوُط : تلاقف ىمّلَكَت اهل
 الو نوحللا الإ نامأو مالسب اهيلإ لصّي الف ٠ ؛ ليخب كيف ينرواجُي ال ىلالجو

 . هّنع وضرو مهنع هللا ىضر نيِذّلا نوئمؤملا آلإ حلفي

 لامعأ فالتخال اتوافتم ةنجلا ىف ىورخألا ماركإلاو ماعنإلا ناك املو

 ةفلتخم بتارم ىلع اضيأ ةنجلا ىف مهلزانم نوكت نأ كلذ ىضتقا سانلا

 . لماعلا دهجو لماكلا قبسو لضافلا لضف رهظيل ةتوافتم تاجردو

 . سودرفلا ىه اهمظعأو تاجردلا هذه ىلعأو

 ةنجلا راهنأ رجفت اهنمو « نمحرلا شرع هقوفو ةجرد اهالعأ سودرفلاف

 . ةعبرألا

 لأسن نأ ةنجلا الأس اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ دقف اذلو
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 ىلإ لوصؤولا قيرطو تاجردلا هذه ىلعأ كاردإ لبس انل نيبو ء« سودرفلا هلل
 َ ' : ىهو اهيف ءاقترالا باوبأو اهفرشأ

 دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ

 .ةالصلا

 هتوالت ةمزالم عم نآرقلا ظفحو هللا ليبس ىف داهجلا  باوبألا كلت نمو

 دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ اطخلا ةرثكو هراكملا ىلع ءوضولا غابسإو

 نم لجرلا اهب ملكتي هلوسرو هللا ىضرت ةبيط ةملكو هللا ركذ نم راثكإو ةالصلا

 ةنسح ةعافشو ميظع هوركم ءالب ىلع ليمج ربصو . الب اهل ىقلي ال هللا ناوضر

 مرح نمل ءاطعإو ملظ نمع وفعو رب غلب وأ هوركم عفد ىف ناطلس ىذ دنع
 ال ةنيعم تاجردب سانلا ضعب ىلاعتو هناحبس هللا صتخا دقو « عطق نمل لصوو

 ال ةصصخم تاجرد كانهف , مهلمعب لمع نم الإ اهكردي الو مهريغ اهلاني

 . لالحلاب لايعلا ىلع ىعسلا ىف ريكفتلاو مومهلا بابرأ الإ اهلاني

 هذخأيو رظانلا بجعتيف قرب هل عمليف ةنحلا ىف وهو هرصب عفريل دبعلا نإو
 رون اذه : لوقيف ؟ اذهام لوقيو هرصب فطخي داك ىذلا عماللا كلذ نم عزفلا

 ىخأ : لوقيشف هتجرد نم ىلعأ هتجردو هرون نم مظعأ هرون ىريف . نالف كيخأ

 ناك هنإ : هل لاقيف ؟اذكه ىلع لضف دق فيكف اعيمج ايندلا ىف لمعن انك نالف

 . ىضري ىتح اضرلا هبلق ىف لعجي مث المع كنم لضفأ

 : لوقيف هنم ةجرد عفرأ هدبع نوكيف ةنجلا نالخدي هدبعو لجرلا نإ
 . كنم هلل ًاركذ رثكأ ناك هنإ : لاقيف ايندلا ىف ىدبع ناك اذه براي

 نب ىلع مامإلا لوقي ممألا رئاس نود هنم نولخدي صتخم باب ةمألا هذهلو
 لماع ]7

 أرق مث . ضعب قوف اهضعب اذكه ةنجلا باوبأ نإ : هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ
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 نانيع اهلصأ ىف ةرّجشب اهدنع مه اذإ 4 اهباوبأ تحتفو اهوءاج اَذإ تح 5

 «هتمر الإ ىذأ الو ىذق مهنوطب ىف كرتت الف امهادحإ نم نوبرشيف نايرجت

 ريغتت الو مهسوؤر ثعشت الف ميعنلا ةرضن اهيلع ىرجتف ىرخألا نم نولستغيو
 لجرلا لخديف 4 نيدلاَخ اهولخداف متبط » : أرق مث ءادبأ اذه دعب مهراشبأ

 لهألا رشبتسي امك مهتيؤرب نورشبتسيف نادلولا مهاقلتيو « هلزنم فرعي وهو

 : لوقتف مهتنياعمب مهنوربخيف مهجاوزأ ىلإ نوقلظنيف « ةبيغلا نم مدقي ميمحلاب
 ساسأ ىلإ رظنيف هريرس ىلإ ئكتيف هتيب ىلإ لخديف بابلا ىلإ موقتف ؟ هتيأر تنأ

 مث ١ رفصأو رمحأو رضخأ ىف رظني مث ؛ؤلؤللا ىلع سسأ دق وه اذإف هتيب
 هلل دمحلا #8 لوقيف . هرصب عمتلال هل قلخ هنأ الولف هتيب كمس ىلإ هسأر عفري

 هناحبس هلوق ىفو 4 هللا اناده نأ الول ىدعمتل انك امو اذهل اًناَده ىذا

 اهيف نوعدُي اهيف نيئكتم (©) باَوبألا مُهَّل ةَحّمفُم ندع تانج » : ىلاعتو

 قلغت مل ةنجلا اولخد اذإ مهنأ وهو . عئارو عيدب ىنعم 4 بارشو ةريثك ةهكافب
 . ىه امك ةحتفم ىقبت لب مهيلع اهباوبأ

 اهَّنِإ 8 :ىلاعت هللا لاق امك « اهباوبأ مهيلع تلغأ اهلهأ اهلخد اذإف رانلا امأو

 ىهو « ًاديصو بابلا ىمس هنمو ةقلغم ةقبطم , ىأ 4 َةدَّصْوُم مهْيَلَع

 اهفلخ نم با وبألل ةكسمن دمعلا تلعج دق 4 ةدّدّمم دمع ىف »9 ةدصؤم
 . بابلا فلخ لعجي ىذلا ميظعلا رجحلاك

 اهنم جرخي الو باب اهل حتفي الف ةقبطم مهيلع اهباوبأ ىنعي : لتاقم لاق

 . دبألا رخآ حور اهيف لخدي الو مغ

 مهبايإو مهباهذو مهفيرصت ىلإ ًةراشإ هل باوبألا حيتفت ىف نإف اضيأو
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 فحتلاب تقو لك ىف مهيلع ةكئالملا لوخدو اوؤاش ثيح ةنجلا نم مهئوبتو
 . تقو لك ىف مهيلع مهرسي ام لوخدو فاطلألاو

 امك باوبألا قلغ ىلإ اهيف نوجاتحي ال نمأ راد اهنأ ىلإ ةراشإ اضيأو
 قوف اهضعب تاجرد تناك املو : هيف لاق . ايندلا ىف كلذ ىلإ نوجاتحي اوناك

 املكو . اهتحت ىتلا ةنجلا قوف ةيلاعلا ةنجلا بابو . كلذك اهباوبأ تناك ضعب

 . ةنجلا عسو بسحب بابلا ةعسو « هنود ام عسوأ اهيلاعف ؛ تعستا ةنجلا تلع

 نإف « بابلا ىعارصم نيب ام ةفاسم ىف ءاج ىذلا فالخلا هجو اذه لعلو

 . ضعب نم ىلعأ اهضعب اهباوبأ

 ةنجلا ةنجلا لهأ لوخد ةفص نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثدحت دقو

 هَل ضْيب قونب اولبقتسا مهروبق نم اوجرخ اذإ مهَّنِإ هديب ىسفن ىذلاو ١ : لاقف

 دَم لم اهنم ةَوطَخ لك ًالألتي رون مهلاعن لرش ,بهذلا لاَحِ اهيلع ةحئجأ

 ذإو « بها حئاقص ىلع ءارْمَح ةَقلَح ذإف ةئجلا باب ىلإ نوُمتْنيو ءرّصبلا

 ىف ْسَرَج امهدَحأ نم اوبرَش اًذإف نابع اهلصأ نم م عيشي ةنجلا باب ىلع ةرجسش

 ادب مهراعشأ ثَعلَت مل ىرخألا نم اوؤُصضَوَت اذإو ميعتلا ةرضتب مههوجو

 لك ْغُلَبَيَف ( ىلعاي ةَقلَحلا نينَط تعمّس ولف ) ةحيفّسملاب ةَقلَحلا نوبرضَيف

 مّتاقلاو اهُمداَخ ىأ ) اَهَمّيق تب هلَجملا افخم لبق دق اهّجْوَز نأ اروح
 هم ال |

 امس ًادجاس هر هّسفن ُهَفرَع لجو زسع هللا نأ الولف «بابلا هل حّتَْيَف ( اهم

 ىف و وع 2

 هرَثأ ومتيَف هعبنيف كرمأب تلكَو ىذلا كمي انأ : لوقف . ءاهبلاَو روثلا نم ىري

 ىبح تْنأ ٠ لوقو هُنا ةّميخلا نم جرح لجَملا اهتم هور ىتآب

 انأو , ادبأ سأْبأ الف ةمعانلا انأو . ًادبأ طخسأ الف ةّيضارلا انأو . كبح انأو

 ىلع ىنبم عارذ فلأ ُهَنام هفقَس ىلإ هساسأ نم نيب لْخْدَيف ًادبآ نعظأ الق ةدلاخلا
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 اهثم اما . رقص قئارطو رفح قئارطو ءرمح قئارط توقاجلاو 0 لدنج

 لك ىلع ةجوز نوعبس شافك ىلع شارف وفيس يلا ىلع
 يبت عود

 رمغتي ما ىأ 3بآريف هام نسال طم هنا مهن نم ىَ ليل راد
 عوام

 ” هنأ . اهمادأب لاجل هرِصنَت مل نيرا هَ ةرمَخح م راَهْناو للا نوطب

 ساو

 ماعّطلا اوهتشا اذإف .ةيشاملا نوُطُب نم جرت مل < ممعُط ريغتي مل نبل نم

 مث اوءاش ناولألا ئأ نم اهبوُنج نم نولُكأَبق اهتحنججأ عقرتف ضبط مهنءاج

 نم نوُلكأيَ مهيلإ نصْلا ثعَبلا اموهتشا اذ ةَيَدَتم رامث ًاهيفو , بهدف رْيطَت
 ىنجو 8: ىلاعت هّلوق كلذو . اكتم ءاش نإو ًامئاق ًءاش نإ اوءاش رامشلا ّىأ

 ا ؤلوللاك مدح مهيديأ نيبو * ناد نيتنجلا

 ىَتفي ال نيثالثو ثالث ىنَب نيلحكم ًادرم ادرج ةنججلا ةنججلا لهأ لُخدَيو

 نوطوغتي الو َنوُطْخَتْمَي الو نولوبي الو اهيف نوُقربي ال مهبايث ىلبت الو مهبابش
 مو

 .ةولألا مهرماجمو « كما مهحشرو , بهذلا مهتينآ

 وهو طارصلا ىلع رمي ايندلا ىف اطَلَخم ناك ” لجرف اهيف ٌةلزنم مهانذأ امأ »
 م ياام

 لجر ٌرْخَنودَي قلتو ( طقست ىأ )دي رحت هيلجرو هيديو ههجو ىلع وبحب

 صل اذإف . خي ىتح كلذك لاري الف . راثلا هياوج بيصتو و لجر قلتو

 هيلإ د فب لسقتو دجلا با دلع ( ره ىف ١ ريد ىلإ هب ل لق اهتيأر
2 

 ىنلخدأ ب َر لوّقيف . بابلا ِلََخ نم ةّنجلا ىف ام ىريف مهأولأو ةّنجلا لهأ حير
7 
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 ىنيب لعجا بر: : لوقيف ؟راَتلا نم كَْيَحَت دقو جلا لأسم هل : لوقيف نجلا

 مامأ نم هل عقر وأ ىريو ةّنجلا لْخدف لاق . اهسيسح عمسأ ال ًاباجج اهتيَبو

 كلذ ىنطغأ بر : لودقيف ( مانملا ىف ايؤر ىأ ) ملح هيلإ هيف وه ام نأك كلذ

 هريغ كلأسأ ال كنّرعو ال : لوقيف «ريغ لست هكئيطعأ نإ كّلعَ : لوقتيف لزم

 ملح هيف وُهاَم ناك الِزْنَم كلذ مام ىَريو ٠ هيف هاطعيف ؟ هنم نّسحأ زْنَم ىأو

 هكتيطعأ نإ كّلعَلَف : هل ىلاعتو َكرابت هللا لوقيسف لزنملا كلذ ىنطغأ بر : لاق

 نق هاطْمبف ؟ هنم ُنَسْحأ لزم ىأو . برأي كتزعوال : لوقيف ؟ ريغ لآن
 ىتح كأس دق بد : لوقيف ؟لأست ال كلام : ةركذ لج هللا لوقيف تكسي مث

 نأ َضْرَ ملأ : هركذ لج هللا لوُضَيف . كتَيْحَتْسا ىَتح تنسو كتبيحّتسا

 ىب ًازهتأ : لوقيف ؟ هفاعضأ ةرشعو اهتيتفأ موي ىلإ افلح ذم ايندلا لثم كيطعأ

 هلا دبع تيأرَق : لاق هلوق نم ىلاعتو كرابت برلا كحضيف ؟ ةّرعلا بر تنأو

 :لاق « هسارضأ ودبت ىتح كحّض ثيدحلا اذه نم ناكملا اذه غلب اذإ دوعسم نبا

 ىنقحلا : لوقيف . لس . رداق كلذ ىلع ىنكلو ال : ةركذ لج برلا لوقيف
 عقر سانلا نم اند اذإ ىتح ةنجلا ىف لمرَي قلطنيف .سانلاب ىنْقَحْلا لوقيف .سانلاب

 يبر تيأر : لوقيف ؟ كلام . كسأر عقفرا : هل لاقيف ًادجاس رخيف ةرد نم رصق هل

 يهتف الجر ىتلي مث لاق . كلزانم نم لِزنم وه امنإ : لاقيف ىّبر ىل ىءارت وأ

 : لوقيف . ةكئاللا نم كَم أ تيأر : لوقيف . هم : هل لاقبف هل دوجسلل

 ع اقام ىلع نائف فلا دب تح اديض نمةبعو كر نزاخ انأ

 اهباوبأو اهفئاقس ةفوجم ة ةرد نم وهو : : لاق ٌرصقلا هل حتمي ىتح هّمامأ قلطتيف لاق
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 نب سلا ع

 باب نوعبس اهيف ءارمحب ةنطبم ءارضخ ةرهوج هلبقتست اهنم اهحْيتاَقمو اهالغأو

 ىلع ةرهوج ىلإ ىضُت ُن ةرهوج لك . ةنطبُم ءارضخ ةرهوج ىلإ ىضُقُي باب لك

 نهاندأ ( ءامإ ىأ ) فئاصوو جاوزأو رس ةرهوج لك ىف ىرخألا نول ريغ

 هئآرم اهدبك اهلّلح ءارو نم اهقاس خم ىريٌةَلَح نوعبس اهيلع ًءانيَع ءاروح
 هل لاقيف . ًافعض نيعبس هينيع ىف تادلدزا ةضارعإ اهنع ضر اذإ اهئآرم هدبكو

 رمع لاقف : لاق كرصَب هذي ماع ةئام ةريسم ككلُم : هل لاقيف فري ٠ فرشأ

 فيكف الزنم ةدجلا لهأ ىندأ نع بعكاي دبع ّمأ نب انثدحُي ام ُعَمْسَم الآ :

 لج هللا نإ . تعمس ٌْذَأ الو تأر نعال ام . نينمؤملا ريمأ اي لاق ؟ مهالعأ

 ملف اهقبطأ مث ؛ ةبرشألاو تارمثلاو جاوزألا نم ءاش ام اهيف لعج ًاراد َقّلَخ هركذ

 ملعت الف # بصك أرق مث ةكئالملا نم ريغ الو ليربج ال هقلَّخ نم دحأ اهري

 كلذ نود قلخو : لاق «نوُلمعُي اوناك امب ءازج نيعأ ةَرق نَم مهل ىفْحَأ ام سفن
 ىف هباتتك نآك نم :لاق مث هقلَّخ نم ءاش نم امهارأو ًءاشامب امهتيزو نيج

 جرخُيل نييلاع لهأنم لجرلا نإ ىتح دحأ اهرَي مل ىتلا رادلا كلت ىف لَن نيل
 هههجو ءوض نم اهلّخد الإ ةنجلا ميخ نم ٌةمِيَخ ىقبت الف هكلم ىف ريسّيف

 نم لجر حير اذه . . حيرلا اذهل (ابجع ىأ ) اها : نولوقيف . هحيبرب نو رشبتسيف

 دق بولقلا هذه ّنإ بعكاي كَحْبَو : لاق هكلُم ىف ٌريسَي جرح دق َنْيّصلع لهأ

 (اسفن ىأ )ةَْرَل ةمايسقلا موي منهجلَنإ : 'بعك لاقف .اهضبقاف ْتَلسْرَكْسا

 هلا ليلخ ميهاربإ نإ ىتح . هيتبكرل رَخ الإ لّسرم ئبن الو برقم كلم نمام

 تتنظل كلمع ىلإ يبن نيعبس لمع كل ناك ول ىتح . . ىبمفن ىسفن بر : : لوقيل
 0 « وجنت ال نأ

 ىن ىبا نبا هاور ١( مكاحلاو ىناربطلاو ايندلا ىبأ نبا هاور .
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 ىلاعت هنا يشر رصع نبا نع ثيداسلا ىف ءاج دق نيملا روص مانع او

 ل نة هعسمس ام تاوصا نسحاب نهجاوز يي

 : هب نيّنغي ام ّنإو ( نايعأ رب نوني. مارك موق جاوزأ . . ناسحلا تاريخا
 ناسي نا

 الف تاميقُّملا نحن .. هَنْفَحَت الف تانمآلا نحن . .ُهنْثَمَت الف تادلاخلا نحن (
 0 ىاةيس س

 ( ( هنعظن

 )١( طسوألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور .
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 ةنجلاقوس

 ةريره وبأ لاقف هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ابأ ىقل هنأ بّيسملا نب ديعس نع

 : لاق ؟قوس اهيف وأ :ديعس لاق . ةئحلا قوس ىف كنيبو ىنيب عمجي نأ هللا لأسأ :

 اذإ ةنجلا لهأ نإ » : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنربخأ . معن

 اندلا مايأ نم ةعمسجلا موي رادقم ىف مهل نّذْؤيف مهلامعأ لضفب اهيف اولّزن اولخد

 عضوتف ةنجا ضاير نم ةضور ىف مهل ىدبستيو هشرع مهل زرْبيو هللا نوروز

 نم َرباَُمو  داجربز نم رباتمو « توقاي نم وول نم ربانمو رو نم ربانم مهل

 كسملا ناك ىلع ءىند مهيف امو مهاندأ سلْجيو « ةضف نم رباتمو بهذ

 نأ نوري ام ( لمرلا بيثك لثم ةريبكلا ةعمدجلا عّطقلا ىلع ىأ ) روفاكلاو
 له هللا لوسراي تلق : ةريره وبأ لاق . اسلجم مهنم لضفأ ىساركلا باحصأ

 لا : انلق ؟ردبلا ةليل رمقلاو سمشلا ةيؤر ىف نورامَتت له معن : لاق ؟انّير ىرن

 دحأ سلجملا كلذ ىف ىقبي الو لجو ّرع مكبر ةيؤر ىف نورامدت ال كلذك : لاق

 ايركذت الأ : مكنم لجرلل لوقيل هنإ ىتح . ةرضاحم ( همّلك ) هللا هرضاحالإ

 هتاوسفه ىأ ) ايندلا ىف هتاردع ضعب هرّكَذي ؟اذكو اذك تلمع موي نالف

 تغّلب ىترفغم ةعسبف ىلب : لوقيف ؟ ىل رفغت ملفأ براي : لوقيف ( هنايصعو

 آيط مهيلع ترطمأف مهقوق نم ةباحس مهني كلذك مه امنيبف . هذه كتلزنم

 ام ىلإ اوموُق : ىلاعتو كرات انبر لوقيي مث . طق ايش هحير لثم اودجي مل

 ةكئالملا هب تّفَح دق قوس ىتأتف : :لاق متيهتشا ام اوّذخف ةماركلا نم مكل تددعأ

 :لاق ب بولقلا ىلع طي ملو «ناذآلا عمست ملو« هلثم ىلإ نوع ظنت مل ام هيف

 ىَقلُي قوسلا كلذ ىفو . ىرّتشي الو ءىش هيف عابي سيل انيْهَتشا ام انل َّلَمْحُيَ
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 امو هنود نم ىّقليف ةعفترملا ةلزنملا وُذ لجرلا لبقيف : لاق اضعب مِهضعَب نجلا لهأ

 رخآ ىضقتي امف سابللا نم هيلع ىرَي ام ( هجعزي ىأ ) هعوريف ٌءىنَد مهيف
 . اهيف نزحي نأ دحأل ىغبني ال هنأ كلذو ؛ هنم نسحأ هيلع لثمتُي ىتح هثيدح

 نو «تنج قل الهأو ًابحرم نقف انجاوزأ اناقلتتفانلزانم ىلإ فرص مث : لاق

 انبر مويلا انسّلاج انإ : لوقيف . هيلع انّتقراف امم لضفأ بيطلاو لامجلا نم كب

 . 21”( انبلقنا ام لثمب بلقُنَت نأ انقحبو « لجو زع رابجلا
 لاوطلا لامجلا ىأ ) بجنلاو اياطملا ىلع نوروازتي مهنأ ةنجلا ميسعن نمو

 لوبت الو ثورَت ال ةمجلم ةجَرْسُم ليخب ةنجلا ىف نوتؤي مهنأو ( قانعألا

 . لجو زع هللا ءاش ثيح اوهتني ىتح اهنوبكريف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع ىورو
 ريسُيف ضعب ىلإ مهضعب ناوخإلا قاتتشيف ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ ١ : ملسو هلآو

 اذه ئكتيف اعمتجي ىتح اذه ريرس ىلإ اذه ريرسو اذه ٍريرَس ىلإ اذه ريس
 : هبحاص لوقيف ؟ انل هللا رّمغ ىتم ملعتأ : هبحاصل امهدحأ لوقيف اذه ءكتيو

 .""«انل رفَعَف هلل انوعدف اذكو اذك عضوم ىف انك موي معن

 ليخلا بحأ تنك : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةدعاس نب نمحرلادبع نعو ٠

 نمحرلا دبع اي ةنجلا هللا كلَخدأ ْنإ لاقف «"ليخ ةنجلا ىف له هللا لوسراي تلقف
 . 20( تعش ك ثيح ريطت ناحاتج هل توقاي نم سرف اهيف كل ناك

2 

 )١( هجام نباو ىذمرتلا هاور .
 )١( .رازبلاو ايندلا ىبأ نبا هاور

 تاقث هتاورو ىناربطلا هاور (؟) .
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 ةانجلا هلالج لج نيملاعلا بر ةيؤر

 مهيتأي ىلاعتو هناحبس قحلا ةرايزب نوفرشتي مهنأ ةنحلا لهأ ميسعن نمو

 دواد ىلاعت هللا رمأيف نوعمتجيف ؛هوروزت نأ مكرمأي هلل نا : لوقيو مهيدانيف كلم

 اولاق دلخلا ةدئام عضوت مث ليلهتلاو حيبستلاب هتوص عفريف مالسلاو ةالصلا هيلع
 قرشَلا نيب امم عّسوأ اهاياوز نم ٌةيواز : لاق ؟ دلخلا ةدئام امو : هللا لوسراي

 انبر هجو ىف رظْلا الإ قي مل نولوقيف نوّسكي مث نَقسُي مث نوُمَمْطيف برغم او
 ىف متنأ امّنِإ لمع راد ىف ْمتسَل لاقف ًادجَس نورخيف مهل ىَلِجَتِيف ٠ لجو رع
 .0070 ءازج راد

 مالسلا تنأ انير : اولاق ةميظعلا هتمظع ىف ىلاعت قحلا مهل ىلجت املف
 ىّنمو مالسلا انأ ىنإ : مهبر مهل لاقف . ماركإلاو لالَجما قح كلو مالسلا كنمو
 اوعرو ىتيصو اوظفح نيذلا ىدابعب ًابحرمف ماركإلاو لالسلا قح ىلو مالسلا

 كتزعو امأ : اولاق . نيقفنشم لاح لك ىلع ىّنم اوناكو بيعلاب ىنوفاخو ىدهع
 انل نفق كقحح لك كيلإ انيدأ الو كردق قح كانْردَق ام كناكم ولعو كلالجو

 ةنؤم مكنع تعضو دق ىنإ : ىلاعتو كراست مهبر مهل لآقف ؟ كل دوجسماب
 ةوجولا متينعأو نادبألا (متبعتأ ( متبصنأ اًملاطف مكتادبأ مكل تحّرأو ةدابعلا

 ىلع اونمتو متكش كش ام ىنولسف . ىتمآركو ىتمحرو ىحور ىلإ متيِضفأ نآلاف
 ىتمحر ٍردقب نكلو مكلامعأ ردقب مويلا مكيزجأ نل ىنإف .مكينامأ ْمُكطْعأ

 ىنامألا ىف نولازي امف . ىنأش ةمظعو ىناكُم ولعو ىلالجو ىلوطو ىتماركو
 موي ذنم ايندلا عيمج لثم ىتمتيل مهنم َرَّصَقْلا نإ ىتح .اياطعلاو بهاوملاو

 . ةنجلا ةفص ىف ميعنوبا هاور )1(
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 متيضرو مكينامأ ىف مثرصق دقل : مهي لاق اهانفأ موي ىلإ لجو زع هللا اهقلَخ

 تدرصق ام ىلع مكثدزو مكيئمتو ملأس ام مكل تبجوأ القف . مكل قحُي ام نوُدب
 عيفرلا ىف بابقب اذإف . مكل بهو ىذلا ْمُكّبر بهاوم ىلإ اورظناف مكينامأ هنع

 توّقاي نم اهررسو بهذ نم اههباوبأ ناجرّلاو ردلا نم ةّينبم فرو ىلعألا

 ٠ اياوبأ نب شتت روت رون نم اهربانمو قرتسإو سنس نم اشرف

 00 ا ا

 ريرحلاب ضو وهف ضيألا توقأبلا نم روصفلا كلان نم ناك ام راصبلا

 «رمحألا َىِرَشْبعلاب شورفم وهف ٍرَمْحألا تْنبلا نم اهنم ناك امو . ضينألا

 ناك امو « رضخألا سُدنسلاب شورفُم وهف رضخألا توقايلا نم اهنم ناك امو

 رضخألا درر ةومم رفصألا ناوجرألاب شورفم رفصألا توقايلا نم اهنم

 يأ ) اهقرشو توقايلا نم اهتاكرأو اهدعاوق . ءاضيبلا ةضفلاو رمحألا بهذلاو

 املف . (اهاوأمو اهنكامأ يأ ) ناجرملا فرع اهجوربو . قلؤللا بابق ( اهيلاعأ

 توقاسيلا نم (ةمهطم ٌليَخ ) نيذارب مهل تبق مهبر مهاطعأ ام يلإ اوُّرصنا

 ديلو لك ديبو نودّلخملا نادلولا ( اهذوقي) اهي حورلا اهيف خوفنم ضييبألا
 ( ةطاحُم يأ ) ةَق اتم ءاضيب ةضف نم اهتتعأو امو « نود ةَمكح مهنم

 تقلطناف قرْتسإلاو سُدلسلاب ةشورّقم ةنووَم رس اهجرسو توقايلاو لاب
 اودَجو مهلزانم يلإ اوُهتنا املف ةئجلا ضاير رظنَتو مهب فرت ٍ نيذاربلا كلت مهب

 ىلع اذإو « اونمَتو هوُلأس ام مهيلع مهبر ( هب لضفت يأ ) هب لوطت ام عيمج اهيف
 ناتتجو «نانفأ اتاوذ ناتنج . نانج عبرأ روصُقلا كلت نم رص لك باب

 ٍلك نم امهييفو ( ناتراوق ) ناتَخاَضَت نانيع اهيفو ( ناوارضخ يأ ) ناّّماهدم

 َرقتساو مهلزانم اوءوبت املف مايخلا يف تاروصقم روحو (نافنص ) ناجوز ةهكاف
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 ممن : ولاق ؟ اقح مكبر مكدَو ام مُثدجَو له :مهبر مهل لاق مهُرارق مهب
 يهجو يلإ مترظَتو يراد متلّدح مكنع اضرب : لاق انع ضراف انيضر

 ليرصت الو صيغنت هيف سيل وذم ريغ ًءاطع ادينه ًئينهف ىتكئالم مُكُدحَفاصو

 ال هلضَق نم ةمآقّلا راد انلحأو نزلا اّنع بهذأ يذلا هل دمحلا : اوُلاق كلذ دنعف

 ٌروُفََل انبر نإ ( للم )بوغْلاهيف انسي الو ( بعت يأ ) بّصَت اهيف اسمي

 . 7( وكش

 لوسر لاق هنأش لج ىلوملا يلإ رظنلاب نوفرشتي مهنأ ةنبجملا لهأ ميعن نمو

 : لجو زسع هللا لوسقي ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ : ٍملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا

 انتو « ةئبجا انلخد ملأ انهوجو ضْيت ملأ نولوقيف ؟ مكديزأ اثيش نوديرُت

 مهُّبر يلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ًائيش اوُطْعُأ امف باجحلا فشكيف : لاق ؟رانلا نم

 د ةدايزو ئنسحلا اونسحأ نيدّلل » : ةيآلا هذه الت مث

 هناحبس قحلا يلإ رظنلا يه ةدايزلاو ةنحلا يه ينسحلا نإ ءاملعلا لاق دقو

 ..ىلاعتو

 ىنسحلا لهأ نم انلعجيو ةداعسلا ةمتاخب انل متخي نأ ىلاعت هللا لأسنف

 .. ةدايزلاو

 ا دج

 هيف مزتلن ملو . عوضوملا اذه يف عمجلا نم انل رست ام هللا دمحب يهتنا

 يف فيعضلا لوبق ىلع ادامتعا لقنلاب هيف انعسوت اننإ لب ةحيحصلا ثيداحألاب

 يف يقارعلاو . بيرقتلا يف يوونلا مامإلا كلذ ىلع صن دقو . لامعألا لئاضف

 )١( ميعنوبأو ايندلا ىبأ نبا هاور .

 ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاور (؟) .



 ا

 ايركز خيشلاو ةبخنلا حرش يف ينالقسعلا رجح نباو هتيفلأ ىلع هحرش
 رجح نباو بيردتلا يف يطويسلا ظفاحلاو يقارعلا ةيفلأ حرش يف يراصنألا

 . نيعبرألا ىلع هحرش يف يكمل

 ضيفتسم ثحب اهيف هل ةلضافلا ةبوجألا ىمست ةلاسر يونكللا ةمالعللو

 يف ةصاخ ةلاسر هللا همحر يكلاملا يولع ديسلا دلاولا مامإلا يديسلو كلذ يف
 . اذه انباتك يف انيرج ةدعاقلا هذه ىلعو فيعضلا ثيدحلا ماكحأ

 بر هلل دمحلاو ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ٠

 . نيملاعلا

 ينسحلا يكلاملا يولع ديسلا نبا دمحم ديسلا

 - مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ 00
 ةمركملا ةكم
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 باتكلا تايوتحم

 ناميإلا نم ةيدمحملا ةمألا ديصر

 ةمألا هذه نيقي لامك

 ةيدمحملا ةمألل ةماع صئاصخ

 ةصاخلا ةمحرلاب ماركإلا : ايناث

 اطسو ةمأ مهلعج : اثلا

 ةيدمحملا ةعيرشلا رسي :اعبار

 ةيدمحملا ةعيرشلا لامك : اسماخ

 مهيديأ نيب ىعسي مهرون : اسداس

 ةمأ ريخ مهنوك : اعباس

 ةمألا هذه دارفأ نم ىسيع حيسملا نوك : انماث

 تبث امك ةمألا هذه رخآل ةنجلاب ةراشبلا توبث : اعسات

 اهلوأل تبث امك ةمآلا هذه رخآل لضفلا توبث : ارشاع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص انيبن بق دوجو : رشع يداحلا

 ةقباسلا بتكلا يف ةيدمحملا ةمألا ركذ :رشع يناثلا

 ةلالض ىلع عمتجت ال ةمألا هذه نإ : رشع ثلاثلا
 . قرغالو عوب ةمألا هذه كلهي ال هللا نإ : رشع عبارلا

 هلضفو ءوضولا فرش

 نينذؤملا فرشو ناذألا لضف

 نذؤملا ةباجإ لضف

 اهيف سولو اهيلإ يشملاو دجاسملا ءانب لضف

 - ةالصلا لئاضف
 . ةنجلا يف ملسو هلآو هيلع هللا يلص يبن ةقفارم

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلا ىلع ةالصلا لامتشا
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 فوفسعلاب قلمتيء امو لوألا فصلا لضف
 ةمامإلا لضف
 ةعمجلا ةالص لئاضف
 مهلضفو ليللاب نيمئاقلا فرش
 بتاورلاو ننسلا نم .ةعكر ةرشع ىتنث ىلع ةظفاحملا لضف
 تييبلا ىف ةلفانلا ةالص لئاضف

 ةاكزلا ءادأ لضف

 ىوقتلاب ةقدصلا ىلع لمعلا لضف
 نيقدصتملا لضفو ةقدصلا فرش

 000 ةرهق.قشي ولو رانلا اوقتا رانلا نم باجح ةقدصلا

 تمظع امهم بونذلا رفكت ةقدصلاو

 ربلا باوبأ ريخ ةقدصلاو

 الا عام ع ماع عام عا ع اما جاع عاج ماع ماع م ماع معاج ع عاج جاع صا صاج صام ع نبقلا رح اهيحاص نع ئفطت ةقدصلاو

 0 مالسإلا لاصخ ريخ ماعطلا ماعطإو

 رسعملا راظنإو ضرقلا لضف
 0 .ىمانلا نع ءانغتسالا فرشو ةفعلا لضف

 دعولاب ءافولاو ةنامألا فرش

 .نيفرولملا جئاوج ءاءضقو نيملسملا ىلإ فورعملا عانطصا لضف

 اع ااا عا عام عع جام حاط ااا عام معمم عا ماع ع ماع حمام نامحإلاو فورعملا بحاص ةأفاكم

 ةمألا هذه نم نيمئاصلا فرش

 ةريثك اقلطم موصلا لئاضف

 ةمألا هذه نم جاجحلا فرش

 ملا م.اه.نم ءارقلا فرشو نآرقلا ةوالت لضف
 ةمألا هذه نم نيركاذلا فرش
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 0 مالسلاو .ةالمصلا.لضفأ هيلع يبنلا ىلع ةالصلا دئاوف

 هللا يف ضغبلاو هللأ يف بحلا لضن

 بونذلل ةرفكملا لاصخلا
 همم م ممم ممم... ةيوتلا بباوبأ حتفب ةمألا هذهل هللا ةمحر ةعس

 هللا ةيشخ نم ءاكبلا لضف

 هيف ءاجرلا ميظعو هللاب نظلا نسح لضف
 مم هميم ممم ممم م,م,ررْفَتْفْلا نعز ىف نيلماعلا باوث ةفعاضم

 رباصلا ريقفلاو ركاشلا ىنغلا لضف

 ل لل ساع اط اع اع اساع ع ع عع ماع اع اع ع ماع ع ماع ماع عام 2م 2 ةرخآلا ىلع.كابقإلاو ايندلا ىف دهزلا لضف

 0 ال ابالبلا يلع ربصلا لضف
 1 ىضرملا ةدابع لضف

 ابيرغ تام نم لضف
 يف هللا ءادهش .ةبمألا هذه رايخ_ نأ مهل نيلصملا.ةسعافشو .ىتوملا رومأب مابيقلا لضف

 ضرألا

 0 خزربلا رومأب ةيدمحملا ةمألا فيرعت

 ةمايقلا موي لاوهأو ثعبلا

 22 هام امام عام عاام مامامام جمع مام جام ماج م رعشنلا وم رعشلما رومأب ةيدمحملا ةمألا فيرعت

 هتدابعب رتغملا دباعلا ةصق

 ةبلاو رشا رومأ نم. ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ربخأ ام ةيقب

 طارصلاو نازيملاو رشح ا

 000كم ىومظحلا.ةعافشلاب ملسو هلو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن صاصتخا

 اهلا وحأو .ةنممل اب ةيدسحلا .ةمآلا فيرعت

 ةنحلا قوس

 بكم

 ب رتويبمكلل

 نيسحلاب رهزألا ةعماج باب مامأ ىلخاودلا ديس ش "+
 ةهزلقاو. جب
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